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Darbininkai Visų šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a 1 almėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 
Pasauli!

Senatorius B. M. Baruch L*= 
krūpčioja, kad naujas imperia
listinis karas, “sunaikintų civi
lizaciją.“ Bet Rooseveltas pa- = 
skyrė jį pirmininku komisijos, 
kuri turi išdirbti ir kongresui i
patiekti planus, kaip Jungtinės' = 
Valstijos galėtų geriau karą 
laimėti.

Naujas Amerikos karas turė
tų būti “be.pelnų“, sako Roose
veltas ir Baruchas. Bet pereitas 
karas davė Baruchui milionus 
dolerių pelnų. Taip ir dabar 
“karas be pelnų” bus tik plėši- 
kų obalsis žmonėms mulkinti.

Sąjūdis Lietuvoj Prieš Vokietiją
PZ mktaD™ A Man AP^dirbt

New York “Times’ui” 
praneša, kad pasitraukė

' Lenkijos ministeriu kabine- 
Bet toj pačioj kalboj garsi- j tas, kurio pirmininkas buvo 

niuose judžiuose sen. Nye pri- Leonas Kozlowski. Diktato
rius Pilsudskis paskyrė pul
kininką Valerą Slaweka 
nauju ministeriu pirminin
ku. Slawek yra “tėvas” 
naujos konstitucijos, pagal 
kurią yra panaikinama pro- 

jporcionalė atstovybė, ren
kant į seimą. Naujoji kons
titucija duoda dar daugiau 
galios Pilsudskiui. Del visa 
ko bus neva balsavimai, pri
imt ar atmest šią konstitu- 

Brooklyno, N. Y., draugai ciją. Nepaisant piliečių bal- 
pastaruoju laiku parėmė desėt-^sų, tačiaus, Pilsudskis pada- 
ku dolerių Agitacijos ’ Fondą. 
Kitų kolonijų draugai, gaudami 
kiėk įplaukų iš parengimų, taip
gi turėtų atsiminti Agitacijos 
Fondą. Centro Biurui ypač da
bar reikia finansų ryšyje su 
prieškariniu, p r i e š f a šistiniu 
darbu ir atsižvelgiant į vėl ky-

Senatorius Nye, pirmininkas 
senatorių/komisijos, tyrinėjan
čios ginklų biznį, maldingai kal
ba: “Jeigu Europoj įvyks karas, 
tai dieve saugok, Amerika netu
ri prie jo prisidėti.“

pažino, jog Amerika kariškiems 
prisirengimams išleidžia kur 
kas daugiau, negu kuri kita ša-:

Kam gi taip ginkluotųsi, jei
gu nesirengtų karui užsieniuo
se?

Pasaka, būk Amerika 
tik apsiginti” ir būk ji 
karo svetur, taipgi yra
leidimas į akis darbininkams ir 
farmeriams.

nori 
vengs 
muilo

Brooklyno, N. Y

'rysiąs, kaip jam patinka.
Ketina atsistatydint ir 

Lenkijos prezidentas Ignas 
Mosčioki; bet Pilsudskis vei
kiausia nepriims jo rezigna
cijos.

!Reikalauja Sušaudyt
ji epti į tuos reikalus.

“Naujienų” Grigaitis kadaise 
kartojo: “Salus revolutionis 
social is suprema lex esto,“ rei
škia: “Socialūs revoliucijos iš
ganymas tebūnie augščiausias 
įstatymas.“ Bet dabar jis rei
kalauja teisės Sovietų šalyje 
veikti delei darbininkų tvarkos
nuvertimo. Užsodinus gi caris-1 Athenų centro 
tus, dvarininkus ir kapitalistus kareivines, laike venizelistų 
ant darbo liaudies sprando, tai sukilimo,*ir kareivius pada-

12 Graikijos Karininkų
ATHENAI. — Graikijos 

karo teismas tardo 14 ofi- 
cierių ir tiek pat civilių 
žmonių. Valdžios advokatas 
reikalauja sušaudyt bent 
dvyliką iš teisiamųjų kari
ninkų. Jie, mat, užpuolė 

, Akropolio,

būtų Grigaičio “demokratija. re belaisviais. Tuom pasi
naudodami, sukilėlių laivai 

išChiang Kai-Shek Jieško gavo progą pasprukti i

Paskolos prieš Sovietus
SHANGHAI. — Chinijos 

fašistų Chiang Kai-sheko 
valdžia jieško 25,000,000 
svarų sterlingų paskolos iš 
Anglijos ir Jungtinių Vals
tijų.—Svaras sterlingų da
bar yra apie $4.76 ameriko
niškais pinigais. Nauja pa- 
kola Chiang Kai-shekui 
ypač reikalinga karui prieš 
Chinų darbininkų ir vals
tiečių Sovietus.

prieplaukos.
Išviso areštuota 228 veni- 

zelistų oficieriai. Užvakar 
suimta daugelis kareiviu 
Komtini stovykloj už tai, 
kad jie šaukė “ura” Plasti
nu, ištremtam sukilėlių' ge
nerolui.

Su Sovietais! — Šaukė 
Hitleris J.Simonui

PARYŽIUS.—Pusiau-val- 
diškas Francūzų laikraštis 
“Temps” rašo, kad Hitleris, 
besikalbėdamas su Anglijos 
užsienio reikalų ministeriu 
John Simonu Berlyne, šau
kė :

“Duokite man valią kas 
link Sovietų Sąjungos, o jei 
ne, tai aš viską sunaikin
siu!” Kad Hitleris to reika
lavo, tai patvirtina “Figa
ro” ir keli kiti laikraščiai.

“LTntransigeant” perspė
ja Angliją, kad jai nepavyks 
ilgai jodinėti ant dviejų ar
klių tuo pačiu laiku, tai yra, 

| pataikauti Hitleriui ir sy
kiu saugoti taiką. Sako, jog 
reikia duot Hitleriui su
prast, kad jeigu tik jis pra
dės karą prieš bent 
šalį, tai visos kitos, 
mylinčios valstybės 
pries jų

Tūli Francijos laikraščiai 
primena, kad jeigu Hitleriui 
bus leista įvalias apsigink
luoti ir prisirengti, tai ir pa
čiai Anglijai bus pavojus. 
“Anglija yra akla ar silp
na?” klausia “L’Ere Novel- 
le” laikraštis.

Iš Paryžiaus išvyta hitle
rininkai, kurie, apsimetę 
“politiniais pabėgėliais”, va
rė propagandą, kurstydami 
Prancūzus karan prieš So
vietų Sąjungą.

Atėjo žinia, kad Vokieti
joj prie dabar esančių 250,- 
000 jaunuoliu “darbo sto
vyklose” Hitlerio valdžia 
dar siunčia į stovyklas 250,- 
000 jaunų vyrų. Ten juos 

/lavins karo amato prieš Lie-<

ant Tautų Lygos. Paskui 
jis išsireiškė, kad pasikalbė
jimai su Litvinovu buvo “la
bai atviri, naudingi ir drau-

vieną 
taiką 
išstos

Taikos reikalais Eden ke
tina dar važiuoti į Lenkiją 
irr čechoslovakiją.
KILĘ* SKIRTUMAI TARP 
ANGLIJOS - VOKIETIJOS

LONDON.—Savo raporte 
iš atsilankymo pas Hitlerį 
Anglijos užsienio reikalų 
ministeris John Simon pra
nešė, kad ten iškilę žymūs 
skirtumai tarp Vokietijos ir 
Anglijos politikos. Hitleris 
jam prisipažino, kad sulig 
verstino kareiviavimo įsta
tymo Vokietija turės 550,- 
000 / nuolatinės armijos. 
Anot Hitlerip, Vokietija ne
grįš j Tautų Lyga, jeigu ne
bus Vokiečiams duota kolo
nijų bei kitų žemių. Simon 
patyrė, kad jau dabar Vo
kietijos karo orlaivynas yra 
^didesnis už Anglijos. Jis 
taipgi pranešė, kad Vokieti
ja nebus pakviesta i Angli
jos, Franci jos ir Italijos at
stovų konferenciją, Streso j, 
Italijoj, balandžio 11 d.

PROVOKACINĖ BOMBA 
TEISĖJO DUKTERIAI
WILKES-BARRE, Pa. — 

Matyt, streiklaužiai-provo- 
katoriai įdėjo bombą į teisė
jo Valentine dukters Marės 
automobilį. Mašina buvo 
apardyta, bet Marė nesužei
sta.

Šiuo nuotikiu pasinaudo
dami valstijos kazokai ir 
policija dar aršiau pradėjo 
medžioti veiklesnius strei
kuojančius mainierius.

Teisėjas Valentine, kaip 
jau buvo minėta, įkalino 
29-nis streiko vadus už tai, 
kad jie nešaukia mainierius 
grįžti darban, kaip kad jisj 
buvo įsakęs savo išduotame 1 
indžionkšine. i 

. A t e i n antį ketvirtadienį! 
bus teisman pastatyta dar 
91 streiko vadas bei kovoto
jas už tą patį “nusikalti
mą.” c

Lietuva Perkasi Daug 
Ginklų iš Francijos; 
Sumobilizavo Pasienį

K A Ų N AS. — Lietuvoje 
žmonės labai sujudę del Vo
kietijos demonstracijų prieš’ 
Klaipėdos hitlerininkų nu
teisimą ir del Vokiečių gra
sinimo Lietuvai. Kauno 
valdžia nutarė kreiptis į 
Tautų Lygą su protestu 
prieš Vokietijos pasinešimą 
įsikišti į vidujinius Lietuvos 
reikalus.

Iš antros pusės, Lietuvoj 
taipgi išsiveržė demonstra
cijos prieš Vokietiją. Bet 
Smetona bijo, kad jos ne
virstų išstojimais prieš jo 
viešpatavimą; todėl sutelkė 
visą policiją malšinti tas de
monstracijas kaipo “riau
šes.”

Lermą ir išgąstį Lietuvoj 
skleidžia naziai iš Vokieti-

sas dalykas baigtis.
“Lokalanzeiger” išspaus

dino specialį pranešimą iš 
Paryžiaus, kad Lietuva pas
kutiniu laiku pirko iš Fran- 
cijos 14 kariškų vijimosi 
lėktuvų, 12 bombinių lėktu
vų, 15 tankų ir tam tikrą 
skaičių kanuolių traktorių. 
Francija palengvino pirki
mą, sutikdama iš Lietuvos 
pirkti daugiau produktų.

Pranešimais iš Karaliau
čiaus, visu pasieniu tarp 
Klaipėdos krašto ir Vokieti
jos yra sumobilizuota ir ga
tavai mūšiams prirengta 
kariuomenė ir policija.

Visuotinas Gatvekarių 'jos ypač per savo radio.sto

Streikas Mexico City 
. MEXICO CITY. — Eina 

visuotinas gatvekarių darbi
ninkų streikas; jie reikalau
ja reguliariai kas savaitė iš
mokėti algas, duoti vieną 
poilsio diena ir kt. Miesto 
gatvekarių linijos priklauso 
Anglijos ir Kanados kapi
talistams.

M AIN1ER1A1 RENGIASI STREIKUOTI, BET 
LEWIS DERISI SU NRA KRIKDYTI STREIKĄ
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Amunicijos Fabrikantai sovietų sąjungą.

90,000,000 Akrą Žemės 
Užpilta Dulkėmis

KANSAS CITY, Mo.—Iš 
dulkių debesų taip storai 
apklota dulkėmis apie 90,- 
000,000 akrų žemės, kad ji 
pasidarė netinkama pavasa
riniam užsėjimui. Tos dul
kės, vėjų nešiojamos iš per
nai per sausrą nudžiovintų 
vietų, gali pakenkti užsėji
mui dar 100,000,000 akrų 
žemės vidurvakarinėse val
stijose.

Žuvo 2 Karo Lakūnai
LOS ANGELES, Cal. — 

Per “slaptus” taktiškas 
Amerikos karo orlaivių nak
tinius manevrus nukrito į 
vandenyną bombinis lėktu
vas ir žuvo lakūnai E. G. 
Kelly ir R. Carillo.

Lenda į Abyssiniją
BERLYNAS. — Hitlerio 

valdžia bando užginčyti pra
nešimus. kad jinai siūlė 
Abyssinijai ginklus ir karo 
žinovus prieš Italija. Iš an-, 
tros pusės, hitlerininkai įta
ria, kad Francijos ir Čecho- 
slovakijos ginklų fabrikan
tai stengėsi savo ginklus 
įpiršt Abyssinijai.

600,000 Iškarau apie NRA
WASHINGTON. — 40 

vyru ir moterų nuolat kar
po iš laikraščiu žinias ir pa
stabas apie NRA veikimą. 
Jie yra padarę 600,000 iš
karpų. Už tą patenkinimą 
Roosevelto žingeidumo ^au
na neblogą algą iš valdžios 
iždo.

Vokietija supirkinėja už
sieniuose bovelninius skudu
rus ir pigia bovelną. Pran
cūzai nužiūri, kad ta me
džiaga bus naudojama kari
niams sproginiams.

LITVINOVO PASIKALBĖ
JIMAS SU ANGLIJOS

PASIUNTINIU
Maskvoj eina pasikalbėji

mai tarp Sovietų . užsienio 
reikalų komisaro M. Litvi- 
novo ir Anglijos pasiuntinio 
kapitono A. Edeno, ministe
rijos nario. Litvinovas sa
kė, kad didelė šalių daugu
ma dabar nori taikos; bet 
jeigu karas gręstų bent vie
nai valstybei, tai būtų pa
vojus ir visoms kitoms. Lit
vinovas išreiškė vilti, kad 
Anglija stengsis vykdyti sa
vo padarytą 'susitarimą su 
Francija vasario 3 d. delei 
santaikos Europoj. Pagal tą 
Anglijos - Francijos planą, 
turėjo būt ir Vokietija 
įtraukta į nekariavimo ir 
tarpsavinio rubežių apgyni
mo sutartį.

* Anglijos atstovas Eden 
atsakė, kad jis atvvkes į 
Maskva tik “

kų nusiskundimus ir jų bru
zdėjimą į streiką.

Gręsia gumos darbininkų 
streikas Akrone, Ohio.

Kongresinei darbo komi- 
jai taip pat perstatyta, kad 
jeigu 60,000 New Yorko na
mų aptarnavimo darbinin
kai negaus sąlygų pageri
nimo, tai jie bus priversti 
streikuoti.

Pagal kapitalistinių laik
raščių gautus pranešimus, 
Roosevelto valdžia rengiasi 
panaudot prievartą, kad 
prispirt darbininkus susitai
kyti su bosais. I

Sužeistas Darbininkas N. Y.

WASHINGTON. — Su 
kovo paskutine diena išsi
baigia senoji sutartis tarp 
kasyklų savininkų ir šimtų 
tūkstančių minkštosios ang
lies mainierių, priklausan
čių Jungtinei Mainierių 
Unijai.* Šį pirmadienį vei
kiausia prasidės jų streikas, 
kuriam pasiruošę eiliniai 
angliakasiai. Taip antai, 
Pittsburgho apylinkės mai- 
nierių lokalai atlaikė kon
ferenciją, nusprendė kovoti 
už $6 algos per dieną, už 
pilną unijos pripažinimą ir 
už 30 valandų darbo savai
tę ir tuo tikslu išleido 50,- 
000 atsišaukimų. Kitose vie- i 
tose irgi reiškiasi darbinio- Gales Pasirinkt Gydytoją
kų pasiryžimas kovon. Bet 
Jungtinės Mainierių Unijos 
prezidentas Lewis tik dery
bas varinėja su NRA direk
torium Richbergu, kaip čia 
suturėti angliakasius 
streiko.

KITI GRESIANTI 
STREIKAI

WASHINGTON. — T. J. 
Dilon, generalis organizato
rius federacinės Automobi- 

patyrinėti”. ilių Darbininkų Unijos išdės- 
bet ne “sutartį daryt” ir kad te kongresinei darbo komi- 
Anglija remia savo politiką sijai automobilių darbinin-

nuo

ALBANY, N. Y. — Vals
tijos seimas bent tiek patai-., 
sė įstatymą delei atlvgini- 
mo darbe sužeistiems darbi
ninkams, kad s________
gauna teisę pasirinkt gydy
toja. Pirmiau kompanijos 
pačios skirdavo “skurlu- 
nius” daktarus sužeistiems 
darbininkams.

Tokio. — Japonija, nežiū
rėdama Anglijos ir Jungti
nių Valstijų protestų, įveda 
savo aliejaus (žibalo) preky
bos monopolį Mandžurijoj.

tis, iš kurių kalbos yra aiš
kiai girdimos Lietuvoj. Tai
gi iš Vokiečių radio ir plau
kia žinios apie kerštingas 
demonstracijas prieš Lietu
vą ir visokie grūmojimai.

Lietuvos vyriausybė nu
statė savo radio stotis Klai
pėdoj ir Kaune, kad prie
šingai veiktų, kad sumaišy
tų ir iškrikdytų hitlerininkų 
propagandą, ir gąsdinimus, 
skleidžiamus iš Karaliau
čiaus ir kitų Vokietijos ra
dio stočių.

Kauno Universiteto pro
fesoriai išvijo iš vietos tei
sių profesorių Stankevičių 
už tai, kad jis buvo Klaipė
dos hitlerininkų advokatas 
laike teismo prieš juos. Ki
ti profesoriai užrakino 
Stankevičiaus klasę ir pa
skelbė prieš jį boikotą.

Vėl Lietuvai Grūmoja
B E R LYNAS. — Vienas 

Hitlerio valdžios atstovas 
užreiškė, kad Vokietija lau
kia, ar Tautų Lygai priklau
sančios šalys suvaldys Lie
tuvą ir privers ją duoti 
Klaipėdos kraštui savivaldy
bę, kaip kad Lietuva buvo 

| pasirašius sutartyje. O jei
gu kitos šalys to nepadarys, 
tai Vokietija nuspręs, ko
kiais žingsniais ji pati galė
tų išgelbėti gyvybes keturių 
mirtin nusmerktų nazių 
Kaune.

H i 11 erininkų laikraščiai

Naziai Baus Žydus už 
Rašinėjimą Spaudai
B E RLYNAS. — Fašistų 

vyriausybė paliepė visiems 
žydams laikraščių leidėjams 
parduot savo biznius iki šių 
metų spalio 1 d. Bus už
drausta žydams ir rašyt į 
vokišką spaudą. Pirmiaus 
dar buvo nekliudoma tie žy
dai laikraštininkai, kurie 
dalyvavo mūšiuose pereita
me kare. Dabar naikina
ma ir ši pirmenybė, ir tai ne 
tik žydams, bet ir tiems 
“arijams”, kurie yra vedę 
žydes arba turi žydų gimi
nių. Kas iš jų rašys snau
dai, nepaisant uždraudimo, 
bus kalėjimu baudžiamas.

Belgą Finansų Suirutė 
Eina Vis Didyn

>B RUSSELS. — Belgijos 
valdžia uždarė serų biržas. 
Popieriniai pinigai “belgae” 
smarkiai krinta žemyn. Per 
vieną dieną kapitalistai iš
vežė iš Belgijos į Franciją 
$21,000,000 auksinių ir sida
brinių pinigų. Finansų kri- 
zis aštrėja.

sužeistasis da.u£. rašo>. kai? J^tuvos
valdžia nusigando Vokiečių 
demonstracijų, ir veikiausia 
bus priversta dovanoti gy
vybę nusmerktiems.

Sužinota, jog Anglijos už
sienio reikalų - ministeris 
John Simon, būdamas Ber
lyne, pasakė, Hitleriui, kad 
Kauno teismas teisingai iš
sprendė *bylą prieš Klaipė
dos nazius, ir tuomi turi vi-

Garboriy Streikas.
NASHUA, N. H.—Gar- 

barnės darbininkų dalis iš
ėjo streikan, reikalaudami, 
kad jiem būtų mokama to
kios algos, kaip ir kitose 
garbarnėse,—ne mažiau $10 
per savaitę kiekviename 
darbe.

Visi garbarnės darbinin
kai turėtų išeiti kovon ir 
laikytis už būklės pagerini
mą, kol bus laimėta. Strei
kui vadovauja Shoe “Ledel” 
(?) Unija. Stovi pikietas.

Lietuviai darbininkai visi 
turėtų žinoti, jog čia veda
ma streikas ir neiti ton vie
ton dirbti.

Viską Patyręs. į
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Juokdariai
“Keleivis” praneša, kad Lawrencui yra 

ruošiami debatai “tikslu nušviesti, ar rei
kalinga palaikyti komunizmas tarpe lie
tuvių, ar ne?” Spėkit, kas debatuos? Ogi 
sorkininkai Bagočius ir dr. Mikolaitis.

Šitie žmonės, kaip žinia, yra abu griež
ti komunizmo priešai ir abu, kiek tai lie
čia komunizmą, akli, kaip tamsi Lietuvos 
davatka, na, ir jie bandys debatuoti, ar 
palaikyti lietuviuos komunizmas!

Profesionalai neturėtų, rodosi, užsiimti 
tokiais vaikiškais darbais, kurie juos tik 
labiau pažemina. Komunizmas tarpe lie
tuvių pasilaiko ir pasilaikys, nepaisant, 
kiek tiedu ponai jo neapkenčia!

nuo Centralio Vykdomojo Komiteto, drg. 
Svotelis.

Vasario 18 d. išvažiavo antra dalis dele
gacijos iš Minsko: nuo C. K. Kompartijos 
(visos Baltarusijos) ir Liaudies Komisaria
to; drg; P. Ambražfūnas (komisaras Komi^- 
nalio Ūkio), nuo Mokslo Akademijos—ant
ras delegatas, drg. Niaura, nuo Minsko gelž- 
kelio stoties administracijos, drg. BOgačiū- 
nas, nuo Statybos Parodos Direkcijos, P. 
žalpis, nuo Mėsos Kombinato, d. Žiūronis, 
nuo Valdžios Namo Direkcijos, J. Šukys ir 
M. Šukienė. Vienuolika lietuvių ir keletas 
baltarusių (kurių pavardžių neteko sužino
ti) dalyvavo nuo Minsko organizacijų kai
po Baltarusijos atstovybė.

Tokios jau delegacijos išsiųstos iš Go
melio, Leningrado ir kitų miestų dalyvavo 
laidotuvėse. Nuvažiavę radome'drg. Micke
vičiaus-Kapsuko karstą pastatytą Tarptau
tinio Agrarinio Instituto svetainėje. Apie 
karstą apstatyta daugybės įvairių labai gra
žių gyvų gėlių vainikų nuo įvairių organi
zacijų ir šiaip draugų bei pažystamų.

^Milžiniškus gelių vainikus patiekė Bal
tarusijos Kompartijos Centro Komitetas 
ir Sovietų valdžia,-Komunistų Internaci
onalas, Minsko Mokslo Akademija, Uk
rainos Kompartijos CK ir Sovietų val
džia, įr kt.

So. Bostono "Darbininko” Plepa
lai prieš Komunistų Argumentus

jis vadi-

jis juos 
tas, kad

Kaip Tą Suprasti?
Prūseikos-Butkaus organas rašo:

Mūsų (LDD) Centro Komitete buvo iš
keltas šių metų Pirmos Gegužės klausimas. 
Draugų nusistatymas yra tas, kad prisidėti 
prie Komunistų Partijos gegužinių demon
stracijų ir dalyvauti tam specialiai šaukia
mose bendro fronto konferencijose.

Na, o Worcesteryj, kovo 17 d., Butkus 
kalbėdamas pasakė, kad Komunistų In
ternacionalo veikiantysis komitetas yra 
tolygus Mussoliniui ir Hitleriui!

Komunistų Partijos yra sekcijomis Ko
munistų Internacionalo. Taigi jos eina 
išvieA su tais, kuriuos Butkus lygina prie 
Hitlerio ir Mussolinio! Kaip dabar prū- 
seikiniai gali išaiškinti tą faktą: jeigu 
jie mano, kad Komunistų Internaciona
las valdomas tokių, kaip Mussolini ir Hit
leris, tai kodėl jie dedasi prie jo organi
zacijų? kodėl jie taria prisidėti prie Ko
munistų Partijos ruošiamų demonstraci
jų? Ar tam, kad padėti tiems, kurie, 
anot Butkaus, pasidarė toki, kaip Hitle
ris ir Mussolini?

Jeigu su tokiom arba panašiom inten
cijom jie eina į bendrą frontą, tai tokie 
ponai komunistam nepageidaujami. Ku
rie pasaulio revoliucinio judėjimo vadus 
lygina prie kruvinųjų darbininkų mėsi- 
nėtojų, budelių Hitlerio ir Mussolini, to- 
kie yra arba nesveiko proto, idiotai, 
arba politiniai taip suniekšėję, kad jiems 
ne vieta revoliucinių darbininkij tarpe!

Pereitais metais tie patys Prūseika su 
Butkum buvo nusitarę dalyvauti su soci
alistų lyderiais ir unijų biurokratais Pir
mąją Gegužės. Dabar tie vyrai pakeitė 
savo taktiką. Tuo būdu jie mano ilgiau 
mulkinti savo pasekėjus.

Vasario 19, įvyko laidotuvės. Apie 5 vai.' 
vakare, priėjo labai daug žmonių-palydovų. 
Atėjo būrys raudonarmiečių, kurie ėjo pa
lei karstą iš'abiejų pusių kaipo garbės sar
gyba. Visų pirma išnešta visi vainikai, žėd- 
ną vainiką nešė po du žmones, kai kuriuos 
iš tų vainikų du dideli stiprūs vyrai ką tik 
pajėgė nešti, tiek jie buvo dideli ir sunkūs. 
Kiekvienas vainikas turėjo plačius, ilgus 
raudonus šilkinius kaspinus, ant kurių išra
šyta vardai organizacijų, kurios juos pri
siuntė, ir įvairūs pareiškimai apie velionio 
nuopelnus.

Prie kiekvieno didesnio vainiko ėjo 4 žmo
nės, du nešė vainiką, o du iš šalių nešė po 
kaspiną. Baltarusijos delegacija nešė nuo 
Baltarusijos prisiųstus vainikus. Kiekviena 
delegacija nešė savo vainikus. Mudu su šu- 

• kiu nešėm kaspinus nuo Baltarusijos Kom
partijos C. K. ir Liaudies Komisariato vai
niką. Kelionė buvo tolima nuo svetainės 
iki krematorijos, todėl vainikų nešėjus pa
mainė laiks nuo laiko kiti nešėjai.

Karstas raudonu audeklui visas aptrauk
tas, buvo vežamas keturiais juodais, gra
žiais, raudonai apkaišytais arkliais. Visų 
pirma buvo nešami vainikai, kurie sudarė 
labai ilgą eilę, po vainikų važiavo vežimas 
su karstu, apsuptas raudonarmiečių, paskui 
karstą ėjo velionio šeimyna ir artimiausi 
draugai, o toliau ilgos eilės palydovų,, darbi
ninkų, tarnautojų ir kitų. Kiek dalyvavo 
laidotuvėse, sunku pasakyti, bet dalyvavo la
bai daug žmonių, eilės tęsėsi per keliolika 
blokų. Įvairios organizacijos dalyvavo ne
šinos raudonas vėliavas.

(Pifoaiga) '
Kam Reikalinga Raudonoji 

Armija?
“Darbininko” rašytojas 

pyksta ant Sovietų Sąjun
gos, kam ten yra raudonoji 
armija iš apie miliono vyrų. 
Raudonarmiečius 
na parazitais. ' 
parazitais.

Nesvarbu, kaip 
vadina. Svarbu
Kneižis pats sušilęs kursto 
svietą prieš Sovietų Sąjun
gą, kursto kapitalistines val
stybes (Hitlerius ir Pilsud
skius), kad užpultų ant dar
bininkų tėvynės ir sugrąžin
tų seną kraugerių tvarką, o 
tuo tarpu keikia Sovietus, 
kam jie palaiko ginkluotas 
spėkas apgynimui savo kra
što nuo neprietelių!

Raudonoji armija 
parazitas. Jinai yra 
kad saugoti didžiosios 
liucijos laimėjimus.

ar Komunizmas” pasakyta, 
kad prie komunizmo bus 
“pilniausia laisvė, pilniau
sias pasirinkimas” ir tt.

“Darbininko” redaktorius, 
Žinoma, nesutinka. Štai ko
kią ilgą virtinę ignorantiš- 
kų klausimų jis pastato:

“O jeigu žmogus išsirink
tų vienuolišką pašaukimą?” 
klausia Kneižis.

Bet kam žmogus rinksis 
vienuolišką pašaukimą, kuo
met prie komunizmo jokių 
vienuolynų nebus? Žmonės 
bus susipratę ir visos prie
tarų ir tamsybės 'įstaigos iš
nyks. Taigi, tokio pašauki
mo visai nebus.

“Ar jeigu pasirinktų lais
vo menininko pašaukimą 
idealistinėj kryptyj, kuri 
griežtai uždrausta komunis
tinėj valstybėje?”

Visų pirma, Kneižiui vėl 
primename, kad prie komu
nizmo jokios valstybės ne
bus (valstybė reiškia vienos

MM.-M«.W3JlfIt lL. Mil I tWOi

Įdomi Piešimą: Paroda
Maskvoj nesenai atsidarė tolimųjų 

šiaurių, paveikslų paroda, kurią suorga
nizavo “Aviachim” Kliubas. 50 paveiks
lų išstatyta iš tolimųjų šiaurių. Juos 
piešė tapytojai Belajevas, Beringovas, 
Merkulovas, Rybinkovas ir Storošenko, 
kurie buvo ant ledlaužių “Malygino,” 
“Krassino”, etc., kuomet pastarieji plau
kiojo arkliškose srityse.

Vadinasi, Sovietų mokslininkų ekspedi
cijos pasilieka užrekorduotos ne tiktaį 
mokslo knygose, dokumentuose, bet ir 
meniškuose kūriniuose: apysakose, pie
šiniuose, judomuose paveiksluose, etc.

Krematorija, rašo d-ge Šukienė, nauja, 
labai didelė ir puiki: “Kokios 10 Brook- 
lyno krematorijų tilptų į šią gražuolę 
krematoriją. Prie karsto, atsisveikinant 
d. Kapsuką, kalbėjo’ 8 kalbėtojai.

“Su skausmu mes, suspausta širdimi, 
atsisveikindami su taip brangiu mums 
draugu, vadu-mokytoju; tėmijom, kaip 
karstas palengvėliu, niekeno nedasilytė- 
tas, pradėjo leistis žemyn.,. kol visai ne
išnyko iš- mūsų akių. Durukės atvarė au
tomatiškai užsidarė. Vietoj, kur stovėjo 
karstas su mums’ taip brangaus draugo 
ir vado, uolaus kovotojo už proletariato 
reikalus liekanom, liko tik tuščia vieta... 
apsupta daugybe gėlių vainikų...” bai
gia rašytoja. .

“Darbininkas” Spardosi
So. Bostono davatkų laikraštis rašo:

Mūsų- radio pusvalandis tartum sukiršino 
širšių lizdą. Iš kilusio triukšmo' aišku, kad 
pataikyta į taikinį. Ir kur gi! Katalikiška 
mintis pasirodė viešai, ir aiškiai. Bedievi- 
ją tas lyg botagu sudrožė. Jų stovykloj bu
vo manyta, kad tai negalima: katalikai ne
išdrįs pasisakyti. Bet jie išdrįso. Tas su
kėlė nepasitenkinimo triukšmą. Bet ko bol
ševikai nori? Uždrausti viešą žodį?...

nėra 
tam, 

revo- 
Kuo- 

met kitose šalyse darbiniu- klasės viešpatavimą prieš 
kai. laimės, kuomet nebebus kitą klasę), tuo būdu nesan- 
pavpjaus iš kapitalistų pu- iti valstybė negalės nieko 
sės darbininkų tvarkai, tada niekam uždrausti, 
išnyks visokios armijos. 
Prie komunizmo jokių gink
luotų armijų nebus. Taigi, rėš ir tokioj kryptyje, ko

kioj jis norės.
Kneižis veikiausia turi 

mintyje “religinę kryptį.” 
Bet visi žmonės bus mokyti, 
pilnai apsišvietę, netikės į 
jokius burtus, todėl jokios 
tokios krypties nebus ir ne
galės atsirasti. Pav., kaip 
galės žmoguje kilti mintis, 
kad jis turi piešti velnią su 
ragais ir su uodega, kuomet 
jis žinos, kad tokios kvailys
tės nebuvo ir nėra, kuomet 
jis visai bus užmiršęs apie 
velnius.

Toliau Kneižis klausia: 
“Jei norėtų tapti literatu ki
tokioj dvasioje negu kaip 
komunistai reikalauja?”

Keistas tas “Darbininko” 
redaktorius. Jis kliedą apie 
“kokį tai komunistų reika
lavimą”. Prie komunizmo 
jokio reikalavimo joki ko
munistai . niekam nestatys, 
nes tada visi bus komunis
tai. Literatūra bus kuolais- 
viausia, kuoplačiausia. Nie
kas niekam jokio suvaržy
mo neuždės, nes niekas ne- 
.turės jokių specialių teisių 
bei privilegijų.

“Jeigu norėtų leisti laik
raštį ne komunistinių pažiū
rų, nbrs ir ne priešingų val
stybei??
Ir vėl, matote, Kneižis ne

žino, ką jis sapalioja. Prie 
komunizmo nebus valstybės, 
kaipo priespaudos organo • 
(tą esame šimtus' sykių aiš
kinę), vienok jis tebegieda 
apie valstybę. Visai nega
lima susikalbėti. Atrodo, 
kad jis būtų tik iš beprotna
mio paleistas, arba tik iš pa
rapijinės mokyklos išėjęs.

Laikraščiai’ bus visuome
niškas dalykas prie komu
nizmo, kaip ir kiekviena ap
švietei įstaiga. Jie bus to
ki, kokių ta visuomenė no-

jeigu jis būtų sąžiniškas ir 
sąžiniškai neapkęstų armi
jų, tai turėtų agituoti už ko
munizmą, bet dabar jį suši
lęs keikia. Jokios logikos 
Kneižis nepripažįsta.;

Ne po Mirties, bet ant 
žemes

' Y \

Pagaliaus Kneižiui liežu
vis susimaišo beplepant 
prieš Sovietų Sąjungą ir ko
munistus ir jis pasidaro ko
munizmo “draugu”. Sako 
jis: “Tokia laiminga darbi
ninko būklė įvyks tik — po 
mirties.” Taigi, komuniz
mas suteiks darbininkams 
laimingą būklę, bet Kneižis 
mano, kad tokia būklė gali
ma tik po mirties, pas dievą 
danguje. Žinoma, mes ne-t 
bandome sulaikyti Kneižį 
nuo kelionės, pas savo su
tverto ją tos laimės jieškoti. 
Bėda su juom tik ta, kad jis 
čia, ant šios griešnos žemės, 
gerą laiką gauna, gerai pa
valgo, o tik katalikams, 
“Darbininko” skaitytojams, 
pirštu rodo į dangų pas “su
tverto ją.” Jis, kitais žo
džiais, veidmainiauja.

Mes, komunistai, tvirtina
me, kad darbininkai čia, ant 
žemės, gali susitverti tokį 
laimingą gyvenimą ir susi
tvers; Prie to ^žmonija mar- 
šuoja. Komunizmas; įvyks 
ant žemės.

Ką Reiškia Laisve ?f
Tai be galo svarbus klau

simas. “Darbininko” redak
torius, drūtas šalininkas ka
pitalistines tvarkos ir kapi
talistinės priespaudos, gar
bintojas kruvinojo fašizmo, 
išpažintojas bažnytinės in
kvizicijos ant’ neviernųjų, 
užsimanė sukritikuot komu
nizmą laisvės klausimu. 
Brošiūroje “Krikščionybė

Prie ko
munizmo menu galės užsi
imti kiekvienas, 'kas tik no-

Kaip BuvoPalaidotas d. Kapsukas
Draugė" Benes Šukienė “Vilny j” rašo 

apie d. V. Kapsuko laidotuves.
Vasario 17, rašo ji, išvažiavo 4 delegatai: 

nuo Mokslo Akademijos, drg. K. Matulaity
tė, nuo Literatūros Leidyklos, drg. Gaška, 
nuo “Raudonojo Artojąws”, drg. Jankus, ir

Davatkų organo redaktoriui mes pa
sakysime: bolševikai nenori uždrausti 
jums viešą žodį. Jūs tą žodį turite. 
Bet jie protestuoja, prieš tas provokaci
jas, kurias bandėte leisti per radio apie 
Sovietų Sąjungą. Blaiviai protaująs-žmo
gus, *arba šiek tiek turįs doros žmogus, 
šiandien. žino, kad visa tai, ką “Darbi
ninkas” tauškia per savo špaltas apie So
vietų Sąjungą—yra melas. Melas nuo

: pradžios iki pabaigos. Tai buvo jau įro- 
■ dyta šitoj1 pačioj vietoj. Tas žmogus, ku
rio “Darbininkas” raštus ir paveikslus 
talpina apie “badą” Sovietų Ukrainoj,

i ten niekuomet nėra buvęs. Tai fabrika
cijos, šlykščios fabrikacijos. Fašistas 
Hearst jas paskelbė pirmiau, o “Darbi
ninkas”—pasekė jį, kopijuoja Hearsto 
šunlapių melus.

Tas pačias nesąmones klerikalai bandė

rėš. Klausimas aiškus ir 
lengvas, bet “Darbininko” 
redaktoriaus biedna galva 
negali apčiuopti.

Toliaus Kneižis įsikarš
čiuoja, visai netenka lygsva
ros ir šaukia: “Jei kam at
eitų noras užprotestuoti 
prieš kruvinus slaptosios po
licijos darbus? Jei kas pa
reikalautų viešo ir teisingo 
teismo politiškiems nusikal
tėliams?” ..

Brošiūroje “Krikščionybė 
ar Komunizmas” aiškiai iš
dėstyta, kad prie komuniz
mo nebus valstybės/ nebus 
jokio priespaudos aparato, 
nebus, tuo būdu, jokios slap
tos ar viešos policijos, jokių 
politiškų nusikaltėlių. Tai
gi, ta kruvina policija yra 
pono Kneižio nesveikos vaiz
duotės sutvėrimas. Vei
kiausia mums nepavyks ją 
išgydyti.

Dar visa eilė yra panašių 
kvailų klausimų, į kuriuos 
neapsimoka atsakinėti.

“Deja, komunizmas tik 
ardymu tepasižymėjo”
kia “Darbininko” didvyris. 
Jis sapalioja apie Sovietų 
Sąjungą. Jis ten tematąs 
griuvėsius. Apie tai jau 
kalbėjome. Kneižis su jo
kiais faktais nesiskaito. Tie 
tūkstančiai naujų fabrikų, 
tie nauji geležinkeliai, tie 
šimtai tūkstančių naujų pui
kių namų, tie tūkstančiai 
naujų mokyklų knygynų, 
muzėjų, universitetų, labo-) 
rato rijų ir 1.1., tam nelai-

mingam redaktoriui sapnuo
jasi kokiais tai baisūnais, 
verdančiais vulkanais. Jis 
jau senai badu išmarino vi
sus Sovietų Sąjungos gyven
tojus, tuo tarpu darbininkų 
tėvynėje kas met gyventojų 
skaičius paauga keliais mi- 
lionais.

Užteks to, ką jau pasakė
me. Kiekvienas gali maty
ti, kad “Darbininko” redak
torius neturi argumentų 
prieš komunizmą.

ŠYPSENOS
Knygyne

Pardavėjas: “Aš jums sa
kau, pasipirkite šitą kny
gą. O aš jums užtikrinu, 
kad ji jums sutaupys pusę 
jūsų darbo.”

Pirkėjas:- “Na, tai jei jau 
taip, tai duokite’ man dvi jo
kias knygas.”

sau-

Jis Suramino
Kartą traukiniui išslinkus 

iš didmiesčio ir pradėjus 
bėgti visu smarkumu, staiga 
viena moterėlė, pašokusi 
nuo sėdynės, suriko į savo 
vyrą sekamai: “Saliamonai! 
Liepks kuogreičiausiai su
stabdyti treiną! Aš užmir
šau namie prosą, kaistantį 
ant lentos!”

Vyras: “Nusiramink! Ko 
tu taip visa gerkle dabar rė
ki.”

Moteris: “Kaipgi nerėk
siu! Sudegs mūsų viskas!”

Vyras: “Sėskis ir, susimil
dama, apsimalšyk. Nesu
degs niekas, nebijok. Aš už
miršau maudymosi kamba
ryj užsukti vandenį. Tai 
nėra jokio pavojaus.”

J. J. Butkus.
»■

DARBININKŲ 
SVEIKATAqhMp ■* ■

DR. J. 3. KAŠKIAUČIUS
371 Lake Street Newark, K. &

Telephone: Humboldt 2-7964 
» ________________________■ ..... -■ .... .

° BRONCHITAS

Drauge gydytojau, prašy
čiau patarimo per “Laisvę.” 
Kuomet aš nušąlu kojas arba 
sušilęs gaunu orvalkos, kai 
pertraukia skersvėjis, tai aš 
jaučiu kurtų skaudėjimą ant 
krūtinės, ypač viršutinėj krūti
nės ‘daly. Buvau pas daktarą 
du kartu. Jis mane išklausė, 
išegzamiiiavo ir pasakė, kad 
nėra jokio pavojaus iš džio
vos pusės. Tik sakė, kad 
bronchitas, kuris nėra pavojin
gas. Kosėti nekosčiu. Aš jau 
sakįau, gal reikalinga persišvi- 
tinti X-spinduliais, bet jis sa
kė, kad nėra reikalo. Be to, 
kai kada iššnypščiu kraujo iš 
nosies. Apetitą turiu gerą, 
ypač kai trupučiuką paalkstu.

Esu 30 metų 
čio 5 pėdų ir 
167 svarus.

Ar nėra tas 
vojingas sveikatai? Kaip 
atsįKratyti, jei aš jį turiu?

Atsakymas.

Priimdamas Jūsų gydytojo 
pripažinimą, kad Jums yra 
bronchitas, galiu spręsti, kad 
tai tėra visai lengvos rūšies

amžiaus, aukš- 
8 colių, sveriu

bronchitas pa- 
jo

šmugeliuoti ir per radio. Prieš tai lietu
viai darbininkai pradėjo protestuoti, ir 
siųsti savo protestus radio stoties užveiz- 
dai. Jie daug nereikalavo, o tiktai reika
lavo to, kad kuniginiai asabos suvaldy
tų savo piktą liežuvį ir nešmeižtų Sovie
tų Sąjungos. Tai kiekvieno sąmoningo 
darbo žmogaus pareiga to reikalauti.

Kunigai turi sayo gazietą, tai tegul per 
ją ir dūksta sau!

bronchitas, jei Jums neprisei- 
na kosėt.

’ Kad Jums kartais iš nosies 
išsišniurkščia kraujo, tai nieko 

’ čia tokio labai blogo. Tatai tik 
reiškia, kad Jūsų kvėpavimo 

' organuose giltinės plėvelės 
’ yra truputį silpnokos, opios.

Be abejo, dėl tos pačios tų plė
vių savybės Jums yra ir tas 
bronchitas. Pavojingumo jis 
nėra pavojingas, bet, žinoma, 
geriau, kad jo ir nebūtų.

Kad sutvirtinus tas plėveles 
ir pridavus joms natūralaus 
gajumo ir atsparumo prieš 
bakterijų antpuolius, reikia 
Jums daugiau vitamino A. 
Reikia, žinoma* ir kitokių vi
taminų ir mineralų, ypač kal
kių, su geru, paprastu, nesu
gadintu maistu. Smagu, kad 
Jums apetitas gražiai tarnau
ja.

Pienas, grietinė, sviestas, 
sūris, kepenys, inkstai, kiauši
nio tryniai, bananės, saldžio
sios geltonos bulvės, morkvos, 

| griežčiai (sietiniai, gručkai)-, 
tūlos lapuotos daržovės turi 
vitamino A.

Be to, būtinai imkite žuvų 
aliejaus (“cod liver oil”) bent 
po šaukštą po valgio, ištisais 
mėnesimis. Būkite dažniau 
ant saulės.

Pieno kalkių, “Calcium lac
tate, 10 grs., 100 tablets,” inn
kite po vieną po valgio, stikle 
vandens ištarpinę, ir gi keletą 
mėnesių. Imkite iodo tinktūros 
po lašą kas pora dienų. Ir tuo 
patim iodu tepkite krūtinę, 
kas pora dienų. Giliai pakvė
puokite, pilvu. Pasivaikščioki
te. Kambarius gerai vėdinkite.
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yajus už įtraukimą ALD- 
LD ir LDS kuopų j Meno 
Sąjungą tebūna gruodžio ir 
sausio mėnesiais. Kiekvieno 
menininko ir darbuotojo lai 
6ūna pareiga šį vajų gerai 

pravesti. 
■ --................................................. ■ ■............................................

Kuri ALDLD, LDS ir Jaunuoliui 
kp. jstos j Meno Sąjungą šį me-j 
nesį? Minėtų kuopu draugai turi 
'būtinai diskusuoti š| klausimą.! 
Kiekviena kuopa moka po $5.00 

j merus.
Meno Sąjunga, 46 Ten Eyrk A., 

Brooklyn, N. Y.
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Ifelei Drg. Ramanausko Aprašymo 
Operetės “Vestuvės Pušyne”

IPasiskaičius d. J. Ramanausko peržvalgos 
operetės “Vestuvės Pušyne,” kurią nesenai 
shenandoahriečiai suvaidino, gauni supratimą, 
kad operetės turinys atsako viskam, ko rei
kalauja proletarinis menas. Tačiaus minimo
ji operetė nėra tokia kilni ir delei tos prie- 
iįasties menininkų C. B. veikalų komisija su
laikė nuo išleidimo.

Nemanau kritikuoti d. J. Ramanausko ap
rašymą, kaipo tokį, bet kad jame yra pra
leista tūlos vietos, kaip kad originale yra į- 
rašyta (Bent jeigu vaidint, tiksliai tas išme.- 
sta)—visgi reikia pabrėžti žodį-kitą, idant 
skaitytojai teisingai suprastų, kas yra tos 
“Vestuvės Pušyne.”

Autorius rašinio priduoda daug svarbos, 
kad Juozas ir Justė apsiveda pušyne, kame 
lieka liudininkais kaimo jaunimas. Bet origi
nalas sako, kad iš paties susirinkusiųjų pul
ko arba jaunimo — išrenkama kunigas, ku
ris jaunavedžiams “duoda moterystės sakra- 
iftentą.” Ir jeigu vaidinime tas buvo daroma, 
tai, kaip jūs manot, ar čia nėra pamėgdžioji
mas senų burtų, kuriuos pats rašytojas pa
neigia? Juk tas aiškiai pasako, kad ženybinį 
(gyvenimą negalima pradėti be kunigo ir ga
na! Vaizdavimo realybė nustumiama nesąmo
nės pusėn, nes nespėjus atsikratyt senoviškų 
ceremonijų—pradedama naujomis, kurios 
baigiasi vienu ir tuo pačiu tikslu—turi būti 
“liaudiškos religijos” kunigas! Nesąmonė!

Tas nedaro skirtumo, kad veikalas parašy
mas iš senų laikų, bet ir prie caristinės val

džios tokio dalyko nebuvo, kaip kad “liaudies 
šliūbas” kur nors miške, tai kam jis ideali
zuoti ?

Veikalas yra surištas su religija ir jo pra
džioje. Kada susirenka kaimo merginos, tai 
pradeda Juozui išmetinėti, sakydamos: Kam 
tu susimylėjai su “bambizaite,” ar tau nėra 
katalikių merginų? Gi tuom pačiu sykiu Juo
zas stovi, kaip stuobrys ir neturi žodžių pasa
kyti merginoms, kad nepaisant kokios yra re

gi igi jos—jų vienas ir tas pats tikslas, tai ap
gaudinėti darbo mases. Ir mūsų proletariniam 

• kūrinyj tas turi būti atžymėta, o to “Pušyno 
Vestuvėse” nėra.

Vestuvių pati pabaiga irgi neturi jokio aiš
kesnio užsibriežiančio tikslo. Ten Juozas sa
ko, kad gyvensime pas savo motinėlę, kaip 
ir kiti darbininkai gyvena. Vadinasi, bied- 

*nas Juozas pasitenkina gavęs turtingų tėvų 
dukterį ir priima visą gyvenimą tokioj for
moj, kaip kad jis dabar yra ir palieka jį ant 
toliaus. Jeigu kas iškovos geresnes sąlygas, 
tai ir jam bus gerai, o jeigu ne,—motinėlė 
aprūpins. . .
* Dvaro darbininkų streike irgi matosi trū
kumų. Proklamacijos padalinama tiktai miš
ke—pats kaimas paliekamas. Kada streikie- 
riai ėjo miškan, ir dar uždengę veidus, tai 
mūsų supratimu apsireiškia, kaip ir bailystė. 
Jr.unimo atsiliepimas į streiką—tik pažada 
neiti dvaran dirbti—trupučiuką silpnokas. 
Jis reikia pataisyti.

Taigi sudėjus viską krūvon—veikalų komi
sija nusprendė pasiųsti autoriui, kad ją pa
taisytų. Kaip ji išėjo svietan, tai čia kitas 
klausimas, nors už tą siuntėjas gavo kritikos 
Susirinkime, kad nesilaikė nutarimo.

J. N.
___________________________ •

“Black Pit”
šituo pavadinimu dabar yra lošiamas Ci

vic Repertory teatre, New Yorke, Alberto 
iftelt parašytas trijų veiksmu veikalas. Vai
dina Teatro Unija, organizacija, jau spėjusi 
suvaidinti visą eilę puikių revoliucinių vei
kalų, kuriuos garbino net ir buržuazinė spau
da.

Ką gi vaizduoja “Black Pit” (lietuviškai 
tinkamiausiai bus: “Juodoji Duobė” arba 
“Juodoji Bedugnė”)? Mainierių gyvenimą. 
Veikalo autorius gyveno tūla laiką angliaka- 
syklų srityj ir bandė susipažinti su tuo^gyve- 
nimu ir perstatyti jį scenoje.

Veikalo siužetas daug-maž tokis: Mainie- 
rys (Džio Kovarsky, ateivis, slavas) apsive
dė ir yra imamas trim metam kalėjiman, į 
kurį jis nusmerktas del savo veiklos mainie- 
riuos, už darbo unijos organizavimą. Pareina 
jis iš kalėjimo. Bando jieškoti darbo, bet ne
gauna; įrašytas jis, mat, į juodas knygas. 
Važiuoja jieškoti'jis darbo kitur, tačiaus. ten 
jį bosai suranda kaipo “kalėjimo paukštį” ir 
išveja, neduodami darbo.

& Sugrįžta Kovarsky atgal. Jo žmona vis te
begyvena pas Tony Lakavičių, netekusį kojų 
kovingą mainierį. Bet štai, Kovarskienė arti

gimdymo, o pinigų nėra. Ji dreba, verkia, bi
josi, kaip čia bus: be gydytojo kūdikis gali 
numirti. Ji bėga pas mainos superintendentą 
prašyti savo vyrui darbo. Šis pažada ateiti į 
namus pas Kovarskius pasitarti. Ateina. Siū
lo jis Kovarskiui šnipo vietą. Iškarto šis pur
tosi, rėkia, neapsiima. Bet žmona sugalvoja 
“genijališką” mintį: Prižadėk superinten
dentui, išdavinėti, bet to nedSryk. Vadinasi, 
tu jį apgausi ir mums bus gerai.

Kovarskis sutinka.
Mainieriuos prasideda bruzdėjimas už strei

ką, nes prie to juos verčia visa eile mainose 
nelaimių, kuriose žūva .darbininkai del kom
panijos godumo. Bosas reikalauja Kovarskį 
išduoti judėjimo vadus, šis atsisako. O čia jo 
žmona laukia gimdymo. Bosas pareiškia, kad 
jis būsiąs išmestas iš darbo tuo jaus, jei ne
sutiks savo pažadų pildyti; ne tik iš darbo, 
bet ir iš kompaniškų namų. Tuomet Kovars
kis sutinka. Bosas duoda dešimtinę “vaikui 
prezento.”

Pagaliaus Kovarskio vaiko krikštynos. Jose 
dalyvauja mainieriai, Kovarskio draugai ir' 
tūli jų didžiuojasi, kad tuoj bus visi organi
zuoti. Bet tolydžio bosai sumuša mainierių or
ganizatorių, kurį Kovarskis išdavė. Sumuštojo 
draugai pagaliaus užsipuola ant Kovarskio; 
jį smerkia ir nori sumušti, kaipo išdaviką- 
šnipą.

Sužino apie tai ir Tony Lekavič ir kiti. Ko
varskis gailisi tai padaręs. Pagaliaus, išbėga 
jis iš Lekavičių. Prasideda mainierių strei
kas; išsilieja jie masinin pikietan.

(Veikalo siužetas labai artimas M. Raso- 
dos apysakaitei, tilpusiai pereitų metų “švie
sos” num. 2-ram).

Apskritai, visam veikale parodoma iš mai
nierių gyvenimo sujaudinančios scenos.

Mano nuomone, veikale yra “skylių.” Vy
riausias trūkumas pasireiškia tame, kad auto
rius padaro šnipą iš žmogaus, kuris išbuvo 
kalėjime už darbininkų klasės reikalus net 
tris metus. Tai nevisai tikėtinas dalykas. Au
torius, beje parodo, kad tai įvyko dėka skur
dui, dėka tiems trūkumams, kuriuos Kovars
kis sutiko iš kalėjimo. Ar tai tikra? Ne, nevi
sai! Visiem žinoma, kad šiandien darbinin
kas, išbuvęs tris metus kalėjime už darbinin
kų klasės interesus, sugrįžęs iš jo, nebus taip 
be nič nieko nublokštas į šalį. Mes juk turime 
tam tikras organizacijas, kurios rūpinasi po
litiniais darbininkų kaliniais, esant}jiems ka
lėjime ir sugrįžus iš jo. Tos organizacijos rū
pinasi ir kalinių šeimomis. Na, o čia apie tai 
nei žodeliu neprisimenama. Tarptautinio > 
Darbininkų Apsigynimo čia visai nesimato.

Šitie tai ir bus, mano nuomone, vyriausi 
“Black Pit” trūkumai.

Labai gerai vaidina Alan Baxter, kaipo 
Kovarsky; Millicent Green, kaipo lola; Mar
tin Wolfson, kaipo Tony Lakavitch; Hester 
Sondergaard, kaipo Mary Lakavitch; Clyde 
Franklin, kaipo Prescott, ir kt.

Mano patarimas: kiekvienas lietuvis darbi
ninkas turėtų matyti šį veikalą! Tai revoliu
cinis, puikus veikalas, nepaisant tūlų trūku
mų. Lošimas pirmos rūšies.

M.

Judžiai-T  eatras-Muzika

Smagi Sovietų Muzilcališka Komedija
Nuo revoliucinių ir budavojimo veikalų- 

judžių, Sovietų studijos pereina ir prie gyve
nimo vaizdų—meilės, jumoro, komedijos ir 
muzikos. Darbininkų šalyje darbininkai ne 
tik dirba, budavoja, kovoja. Ne, jie turi ir 
liuosesnio laiko pasismaginimui, pasijuokimui.

“Maskva Juokiasi” (Moscow Laughs) yra 
vienas iš pirmutinių veikalų, kur vyrauja 
juokas, komedija, jumoras per visą veikalą. 
Kartais juokas, rodos, ir perdėtas, dirbtinas, 
bet sykiu ir natūralūs.

“Maskva Juokiasi” yra muzikališka kome
dija. Jame meilės, muzikos, gražių dainų, juo
ko—pilna. Judyje labai gerą rolę vaidina ir 
gyvuliai. Jie klausosi muzikos, veikia pagal 
muzika ir, tarsi, net kalba pagal muziką.

Herojais šiame veikale yra gyvulių ganyto
jas ir tarnaitė. Abudu geri dainininkai ir ta
lentingi vaidintojai.

Gražus juokas prasideda su pradžia vaidi
nimo, kuomet per klaida tampa pakviestas mi
nimas ganytojas (kerdžius) į gražius namus 
prie pietų, čia jisai patampa per klaidą, pa
imtas kaipo garsus muzikantas. Pribuvus jam 
į namus, kur jau pietūs būva paruošti, jis, pa
prašytas pagrajinti, savo muzika sukviečia vi
są savo gyvulių kaimenę z į namus. Gyvuliai 
sueina į valgomąjį kambarį, jie geria ir val
go, pasigeria ir net sugula, o žmonės kitame

kambaryje šoka.
Pats gyvulių ganytojas, čia pakviestas per 

klaidą, tačiaus jis randa čia ir tą gražuolę, 
kuri jį myli tikrai.

Vėliaus važiuoja į Maskvą, čia, pats neži
nodamas, šis kerdžius tampa orkestros diri
gentu. Ir čia jisai sulauktas per klaidą. Ma
nyta, kad tai atvažiavo garsusis konduktorius 
(orkestros direktorius), o pasirodė visai ki
tas asmuo. Pribūva čia ir jo mylimoji dai
nininkė.

Taip pat gana juokinga, kuomet metalistų 
orkestrą važiuoja grajinti į teatrą, bet pasi
vėluoja. Grajina nepersirengę, tik po savitar
piniam šturmui, o publika mano, kad šios or
kestros toks aktas, vaidinimas.

Abelnai, judis turi gražių scenų ir vaizdų. 
Pilnas romanso ir juoko. Kas nori gerai ir 
smagiai pasijuokti, tai turi matyti šį judį. Ja
me galima gėrėtis gražia muzika.

Matęs.

New Yorke dar vis įgalima matyti' naują 
veikalą, “Waiting for Lefty.” Prie šio veika
lo, kuris vaizduoja taksi šioferių streiką, pri
dėta, to paties autoriaus, Clifford Odets, nau
jas veikalas “'fill the Day I t)ie” (Iki Mano 
Mirties Dienai).

Pastarasis veikalas yra parašytas kovai 
prieš fašizmą. Kaip pasirodo, tai Odets jau 
duoda kelintą veikalą iš klasių kovos. Bravo!

To paties autoriaus, kiek seniau parašytas 
ir idėjiniai ne taip vykęs, dabar eina veikalas 
“Awake and Sing”. Pastarasis yra ilgas, vi
so vakaro veikalas, vaidinamas Belasco teatre. 
(Minėti veikalai yra skelbiami “Daily Wor- 
keryj” ir kitoje spaudoje.)

Kurie plačiau studijuoja judėjimą muziko
je, negrų dainas, muziką Vokietijoj ir daugelį 
kitų klausimų, tai patartina skaityti tik nau
jai išleistą žurnalą, “Music Vanguard.”

“Music Vanguard” No. 1 yra išėjęs už ko
vo ir balandžio mėnesius.- “Muzikos Avangar 
de” rašinėja pirmeiviai kompozitoriai ir žy
mūs autoritetai muzikos klausimais. Pirmame 
numeryje jau mes randame vardus tokių žmo
nių, kaip Hanns Eisler, Charles Seeger, A 
Capland, L. Gellert ir kitų. •

Ypatingai įdomiai rašo Lawrence Gellert 
apie negrų protesto dainas. Paskiaus seka žy
mus straipsnis apie muziką ir kalbą.

Skaitytojas.

Kairieji Teatrai
Nesenai didžiuliam kapitalistiniam dien- 

raštyj “The New York Times” užėjau gana 
įdomų rašinį. Straipsnio autorius Brooks 
Atkinson. Jau ir pats to straipsnio vardas 
kaip tai ženklingai skamba: “Fiddling at 
the Old Tunes. The Broadway Theatre faces 
a Chaotic World with its Head, as usual, 
resting contentedlv in the Sand”—“Skrip- 
kuoja iš Senųjų Melodijų. Brod vės Teatrai 
sutinka Sumišusį Pasaulį, savo galvą, kaip 
ir paprastai,, patenkintai laikydami įkištą į 
smėlį,” lyg tas Afrikos strusis. . .

Rašinio autorius nurodo, jog didieji Ame
rikos teatrai, žinoma, kapitalistiniai teatrai, 
stovi visai bejėgiai akyvaizdoje netvarkos ir 
sumišimo, į kurį įklimpo kapitalistinis pa
saulis. Nublukę, nudėvėti perstatymai, va
rinėja jie savo senas melodijas, neturėdami 
jokių ryšių ąu nejaukia dabarties gyvenimo 
tikrenybe. Uolus tėmytojas vely apsieina be 
jų, o mąsliam žmogui pasidaro nuo tokių 
spektaklių nuobodu, įkiru. Kuomet pats pa
saulis taip nepaprastai pilnas dramingumo, 
tai “gyvenimo reiškėjas” teatras vaizduoja 
niekučius, ieško įkvėpimo praeities pelenuo
se.

. Tačiau nevisa kas teatrų plotmėje yra taip 
■ jau beviltinga, slopu. Pamažėl, bet stačiai ir 
I aiškiai padeda išsišauti viršun nauja, galinga 

teatro kryptis,—darbininkiško, kairiojo te
atro kryptis. Bet leiskime pačiam autoriui 
išsireikšti čia jo paties žodžiais:

“Jeigu yra kokia nors įžymesnė kryptis 
šiandieniniam teatre, tai ji yra—galingas 
žengimais pirmyn kairiosios dramos. Re
voliucinis ir radikalinis teatras veržiasi 
pirmyn. Kokie trys ar keturi metai atgal 
propagandos spektakliai, kaip jie tuomet

Waterbury, Conn.
Iš Vilijos Choro Darbuotes
šiuo tarpu pilnai galima pa

sidžiaugti Vilijos Choro gyva
vimu, nes jis susideda iš nema

žo skaičiaus narių. Visi skait
lingai lanko susirinkimus bei 
pamokas. Kuomet dabar ei
na choro vajus, tai ir šio mė
nesio susirinkime prisirašė prie 
choro dvi naujos narės.

Šiame choro susirinkime bu
vo pakeltas klausimas apie

vadindavos, buvo gramozdiškai parašyti 
ir menkai vaidinami; ir tada vis gi da bu
vo žmonių, kurie manė, -jog teatras tai 
nėra tribūna propagandai skelbti. Idėjų 
prasme tatai buvo senai: dabar visuome
ninė drama įgavo galybės ir klausytojų.

Teatro Sąjunga, kuri pradėjo vaidini
mu “Ramybė ant žemės” (“Peace on 
Earth”), įsikūrė ar sustiprėjo su “Laiva- 
kroviu” (“Stevedore”) ir “Kattaro Jū
reiviais (“Sailors of Cattaro”), o dabar 
vaidina “Juodą Duobę” (Black Pit”). 
Artef’o grup^, kuri lošia žydiškai, yra 
tikrojo meno teatras, aukštesnis už dau
gelį geriau žinomų teatrų. Nors Grupės 
Teatras ir nepripažįsta kokio politinio pro- 
gramo, jis davė šiemet labai gyvingus^ per
statymus “Laukiant Kairiuko” (“Waiting 
for Lefty”), kas yra revoliucinė drama, ir 
“Prabusk ir Dainuok!” (“Awake and 
Sing!”), kame yra revoliucinių priegaidų. 
Pereitais metais vienu pačių galingųjų 
Teatro Bendrovės spektaklių buvo “Jie 
neprivalo Mirti” (“They Shall Not Die”), 
kame kovingai apginama Skotsboro jau
nuoliai. Padariusi keletą nepasekmingų 
bandymų šiais metais, Bendrovė nesenai 
nusipirko savo būsimiems vaidinimams 
peržvalgą vardu “Paroda” (“Parade”), 
pagamintą Pauliaus Peterso, Jurgio Skla- 
ro ir Jeromino Moroso, kurių du yra Te
atro unijistai. Maištingos dramos randa 
taip gi gero patarnavimo Naujojo Teatro 
žurnale, kuris išleidinėjama profesiniu 
buklumu ir kur spausdinama šaunios dra
mų kritikos. Trumpai tariant, kairioji dra
ma vis eina didyn, darosi visJabiau ir la
biau galinga, dinamiška, ir nebėra ji ko
kios ten peštynės teatro spurguose. Ji jau 
turi nuoseklią, programą, kokio visuomet 
trūkdavo Brodvės teatrui, ir ji yra užsi
degusi kryžeivišku karščiu. Ji žino, kur ji 
nori eiti; ji neabejoja savo gabumais pri
būti ten, kur ji nori.

Tie iš mūsų, kurie nėra nei komunistai 
nei radikalai, atrandame, kad mūsų rei
kalai aptarnaujama labai nesugabiai. 
Brodvės teatras neturi programos, neturi 
įsitikinimų; ir vidury plačių visuomeninių 
iškilimų jis visai menkai ką tegali patėmy- 
ti. Nors šių dienų tuojautiniai reikalavi
mai ir ateities išvaizda yra patys vyrau
janti kiekvieno žmogaus galvoje dalykai, 
Brodvės teatras, kaip atrodo, negali žiū
rėti didžiulei apystovai stačiai į akis.” 
Pasakyta tiesmukai ir storai. Atkinsonas 

pripažįsta visišką bėjėgybę kapitalistinio 
teatro orijentuotis sukuringo gyvenimo rei
kalavimų painiavoje. Kaip tas laivas be gai
rių be vairo audringoje jūroje. Paprastu 
amerikiniu stylium, pabarsto kokių pigių 
amerikinių juokelių, suvaidina keletą dirbti
nų komedijėlių, kur žmogui darosi koktu, ir 
tave ne juokas, bet apmaudas ima,—na ir 
vėl dui atgal į senovės pelenus, ir įmurdo 
ten, kaip tas išgąsdintas strusis, savo taba
luojančią gaį.vą. Atkinsono žodžiais tariant, 
Brodvės teatras

“suvaidino keletą smagių komedijų, kurios 
kiek padėjo palengvint įtempimą, ir jis 
pakartotinai bėgo atgal į Amerikos istori
ją, ieškodamas garbės ir narsos. Ir išviso, 
pripažinimas bėgančių reikalų tėra visiš
kai menkutėlis, lyg' kad, nelyginant, jūs, 
važinėdami požeminiais traukiniais arba 
vaikščiodami gatvėmis arba po kaimus, 
pradėtumėt savęs klausinėti, ką gi tokis 
teatras gali patiekti tiems žmonėms, ku- 
rius jūs, praeidami, susitinkate,—tai atsa
kymai teduotų gėdos ir pažeminimo. Te
atras tėra svarbus tik teatro apygardai.. .

Pasigaminęs sau profesiją žaisti gyveni
mu, lyg su kokia tite, Brodvės teatras stovi 
bejėgis, be apsigynimo akyvaizdoj greitų 
visuomeninių reikalų. Be to, gabesni dra- > 
maturgai daugumoje yra palygint turtingi. 
Tatai atbukina jų supratimą apie kitų 
kankynes šiame laikotarpyj.” 
Visai nebloga charakteristika,—nubluku

sių kapitalistinių teatrų apibūdinimas, greta 
drąsiai siekiančių pirmyn revoliucinių teatrų. 
Anie menkėja, nyksta; šitie’ auga, bujoja, 
dauginasi. Anų praeitis, šitų ateitis.

Jonas Kaškaitis.

legato pasiuntimo. . Taip pat 
buvo pakeltas klausimas apie 
“Laisvės” šerininkų suvažiavi
mą, kuris įvyks Brooklyne ba
landžio 7 dieną. Nutarta siųsti 
atstovas. Draugė Kukanckiu- 
tė atstovaus mūsų chorą.

Kovo 22 d. buvo surengtos 
prakalbos draugei Mažeikie
nei. Dalyvavo ir Vilijos cho
ras išpildyme programos, su
dainuodamas kelias dainas.

Kovo 24 d. atsibuvo senai 
lauktas Vilijos Choro parengi
mas—koncertas. Visais at
žvilgiais pavyko gerai. Pro
grama buvo turtinga gražiomis 
dainomis. Publikos buvo pil
na svetainė.

Pirmiausia Vilijos Choras 
atidarė programą su “Interna
cionalu” ir kitomis dainomis. 
Toliau sekė duetai.

Dainininkai A. Mickevičiū
tė iš Providence ir A. Višniaus- 
kas iš Bayonne, N. J., tiesiog 
sužavėjo publiką su savo dai
nomis. Tik, rodos, biskį pas- 
kupavo su dainomis, nes pub
lika reikalavo gausingais plo
jimais. bet nebegalėjo iššauk
ti. Nors tiek, kad dainininkė 
Mickevičiūtė prižadėjo ateity
je nepamiršti Waterburio, pri
žadėjo atvažiuoti su daininin
ku Kubiliunu. Waterburiečiai 
su ūpu lauksime,/kada ir vėl 
mus aplankysite.

Po koncertinei programai 
ėjo šokiai.

Kiek girdėjome išsireiškimų 
iš publikos, tai sakė, kad labai 
senai buvo girdėję tokį gerą 
koncertą Waterburyje.

Amerikos Lietuvių Darbininkų 
Visuotiną Suvažiavimą, kuris 
šaukiamas Clevelande birželio 
30 ir liepos 1. Bet kadangi 
choras vienas savo spėkomis 
nepajėgtų pasiųsti delegatą, 
tai palikta tartis bendrai su 
kitomis organizacijomis del de

Sekantis Vilijos Choro arba 
Conn, chorų apskričio paren
gimas įvyks balandžio 27 d. 
Mūsų choras jau rimtai ruo
šiasi prie to iškilmingo paren
gimo. Jau gana gerai garsina
ma ir įžangos tikietai platina
ma. Geistina, kad kiti chorai 
pradėtų rengtis, kad plačiau 
išgarsinus ir daugiau publikos 
sutraukus.
M. Vaitonaitė, Choro Koresp.

Bridgeport, Conn.
Kunigo Pankaus Bėdos
Pagal “Bridgeport Post” pra

nešimą, kun. M. Pankus, šven
to Jurgio parapijos klebonas, 
5 d. kovo, 1935 m., Brooklyn,
N. Y., automobilium užmušė 
10 metų Helen Stognew.

“Patrolmanas” James Berry, 
kuris tyrinėjo tą automobilio 
nelaimę, sakė, kad kun. Pankus, 
norėdamas išvengt kito auto
mobilio susimušimo, užvažiavo 
ant šalygatvio ir ant minėtos 
mergaitės, atsimušdamas į dirb
tuvės sieną ir savo karą smar
kiai apdaužęs. Su juom būk bu
vęs ir kitas kunigas. Po išklau
sinėjimo kum Pankus paleistas 
6e arešto su prisakymu pribūti 
pas Kings County “district 
attorney”’del tolimesnio klausi
nėjimo.

Automobilius, kurį kėravojo 
kun. Pankus, taip sudaužytas į 
dirbtuvės sieną, kad policija ne
galinti patirti nei brekių (verž- 
tuvų), nei kėravojimo mecha
nizmo.

šitas atsitikimas šiam dyka
duoniui nėra pirmutinis. 1930 
m., rugpjūčio mėnesį, netoli sa
vo bažnyčios ant South ir Park 
Ave., sužeidė mergaitę, savu 
laiku Danbury, Conn., įvažiavo 
į krautuvės langą; turėjo ir 
daugiau tokių atsitikimų, bet 
vis išėjo be didelio vargo—ma
žai baustu.

Parapijonai turėtų susiprasti 
ir pasiųsti mokytis kėravoti 
“vilbarrow”, kur į foundrę ar
ba į kitą kokią dirbtuvę, tai 
būtų ant naudos ir pačiam kun. 
Pankui ir kitiems.

Tėmytojai.



Kefvirfaš Puslapis LAISVE
•ft

šeštadienis, Kovo 30, 193

Montello, Mass.
Skundikams Nepavykę

Liuosybės Dailės Ratelio 
Choras surengė koncertą 17 
dieną kovo. Prograrpos išpil
dyme dalyvavo pats cho.rąs 
vadovystėj Alb. Potsus. Solis
tai: Adelė Mickevičiūtė, sese
rys Kaškevičiutės, Alisės Niu- 
kįutės garsusis kvartetas iš 
S. Bostono, J. Laimiutė, pia
nistė Zabarauskaitė—savo už
duotis atliko gerai. Koncertas 
dailės žvilgsniu pavykęs ge
rai. Publikos irgi buvo nema
žai. Liks ir pelno. Reikia pri
minti, kad šitą koncertą lie
tuviški kunigai buvo įskun- 
dę miesto majorui, būk choras 
rengia nedėldienio vakare 
priešreliginj teatrą, bus išjuok
tas kunigas su gaspadine. 16 
d. kovo iš ryto atėjo polici
jos inspektoriai į Liet. Taut. 
Namą ir pasakė namo pirmi
ninkui, kad tas parengimas 
yra uždraustas. Tik komite
tui nuėjus į policijos stotį, pa
aiškinus dalyką, gauta paveli- 
nimas. Inspektorių viršinin
kas pasakė: jūs turite neprie
telių, kurie jūsų parengimus 
skundžia. Sako, skundė reng
tas Bimbai prakalbas, dabar 
skundžia koncertą. Mat, čion 
nesenai buvo suloštas teatras 
“Už Dievą ir Tėvynę”. Ten 
atvaizdino ir kunigą su gaspa
dine. Parapijonai apie tai 
jiems pasakė. Todėl nori at
keršyti. Parapijonai darbinin
kai negerai daro, kad klauso 
kunigų ir bėga skųsti miesto 
majorui pirmeiviškus darbi
ninkiškus parengimus. Tuomi 
jie pasirodo, kad nesupranta 
savo darbininkiškų reikalų, 
pasitarnauja valdančiai klasei.

ninkiškam judėjime nedalyva
vo, bet į bažnyčią ir neidavo. 
Sunkiai ligai suėmus, turė
jo 104 karščio, pusiau negy
vam jau esant be sąmonės, 
pargabeno kunigą, kuris be
dievį padarė košernu; su baž
nytinėmis ceremonijomis likos 
palaidotas 14 dieną kovo. Jo 
duktė, 17 metų amžiaus, mirė 
pereitą rudenį. Vindašius pali
ko nuliūdime savo moterį ir 
vieną dukterį.

6 familijų namo apartmen- 
te, ant Bellevue Ave., rado 
pusgyvį po jo lova lietuvį Kor- 
nilow. Visi namo rakandai 
sudaužyti; ir niekas to bildė-. 
šio negirdėjo. Jo moterį 1931 
m. pavasarį užmušė gazų eks
plozija jų locnani name ant 
Intervale St. Tuomet buvo 
kiauros gazo paipos. Ji su ži
buriu jieškojo skiepe. Gazas 
eksplodavo, suardė 2 šeimyi^j 
namą, o ją išmetė iš skiepo į 
jardą, mirtinai apdegino.

miantis darbininkišką judėji
mą.

Stoughton, Mass., mirė A. 
Radvilas. Yra buvęs per ilgus 
laikus “Laisvės” skaitytojas ir 
gausiai remdavo darbininkiš
ką judėjimą. Bet vėliaus Prū- 
seika jį suklaidino ir jis per-, 
daug jam įtikėjo, kad būk A., 
Bimba yra tos suirutės kalti
ninkas. Ir sunku buvo jį per
kalbėti. Bet šiaip buvo geras, 
žmogus, visai apielinkei žino
mas.

Šalna.
------- ~ .......... .. ,

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

dovaną. Viso programą pildyme da
lyvaus apie 500 ypatų, ir užsitrauks 
apie 5 su virš valandas. Laikas: 2 
vai. po piet, vieta: Gray’s Armory 
Bolivar Rd. prie 13 St. arti 14-tos 
gatvės ir Prospect Ave.

Patartina tikietus įsigyti išanks- 
to pas Lyros Choro narius ar pri
tarėjus, nes iš anksto perkant tik

25c. Pas duris—gi bus 30c. Po kon
certui ten pat bus šokiai.

Komisija.

EKSKURSIJOS
M

*. dreną- tinimpa'i
gęs nuo plaučių uždegimo mi
rė F. Vindašius. Buvo apie 50 
metų senumo. Iš amato žino
mas kaipo “plumeris”. Seniaus 
yra skaitęs “Laisvę”. Darbi

M. Haidinas, “Laisvės” skai
tytojas, taipg'į pagavo zapale- 
niją ir išvežė į ligoninę; labai 
sunkiai serga,bet gal pasveiks.

Taipgi sunkiai serga savo 
namuose S. Brunda. Yra “Lai
svės” skaitytojas ir šiaip re-

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių 

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 
amerikoniškais. 
Reikalui esant 
ir padidinu to
kio dydžio, ko
kio pageidauja
ma. Taipgi at- 
maliavoju įvai
riom spalvom. 
Kainos prieina-

JONAS STOKEŠ
512 Marion St., kamp. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN, N. Y.

Tel.: Glenmore 5-6191

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -Į

Bock Beer Yra Simboliškas
Nuo Senovės Dienų

Dabar yra jo sezonas; dabarjųomi galima pasilinks
mint namuose ir tavernuose

Rašo SIDNEY SNOW
Senuose laikuose buvo smer

kiamos žydų tautos moterys už 
gaminimą pyragų iš šviežių 
grūdų. Buvo manyta, kad tai 
yra griekas. Bet moterys gami
no. Tas yra praktikuojama ir 
iki šių dienų, tik gaminama 
kitkas greta pyragų. Anglijoje 
ir dabar yra mada.gaminti py
ragus iš šviežių glūdų vestu
vėms.

Bet ten yra ir bravorai, ku
rie gamina alų kurie grūdų 
kraują perkeičia į gėrimą.

Amerikoje yra garsiausias ir 
simboliškiausias gėrimas—Bock 
Beer, tas buvo nrmau, tas yra 
ir dabar. Bock Beer dabar yra 
visur, nes tai jo sezonas, jis 
daugiausia geriamas, perkamas 
ir parduodamas, nes jis yra vie

nas iš labiausia mėgstančių gė
rimų.

Pasaulis jau yra užmiršęs, 
kad senovėje Centralinėje Eu
ropoje pavasarį sutikdavo su 
šviežiu alum. Bock Beer origi
nališkai būdavo padaromas iš 
šviežių grūdų. Bock Beer buvo 
dąromas ir atsidėkavojimui už 
gerą derlių. Būdavo Vokietijos 
giriose iškasti skiepai, kur lai
kydavo tamsoje šviežius grūdus 
iki pavasario. Pavasariui atėjus 
jį sveikino alum, o tai ir buvo 
Bock Beer.

Ilgą, ilgą kelionę atliko tas 
simboliškas gėrimas nuo seno
vinių įvairių religinių palikimų, 
bet visada Bock Beer buvo ir 
yra mėgiamas visų, kas tik jį 
geria. Dabar yra Bock Beer 
sezonas, naudokitės juomi.

" • • .... *-' • ... — < .....

Masiniai Protestai Sulaikys Deportacijas
Jūs galite būt išdeportuoti be jokio varento, jei praeis 

. kiliai prieš ateivius, kurie dabar yra kongresui patiekti
Kovokite prieš Alien ir Sedition Bjįlius!

Masinis Mitingas
Rengia: American Civil Liberties Union

American League Against War and Fascism

Jvyks Seredoj, 3 Balandžio-April
Durys Atdaros 7 Vai.; Pradžia 8 Vai. Lygiai.

MADISON SQUARE GARDEN
8th Avenue art, 50th Street,New York City.

Įžanga: 25 centai ir 35 centai 
Rezervuotos Sėdynės 

50 centų ur $1.00
Parsiduoda sekamose vietose:

New York City Committee. American League 
Against War and Fascism—

Teb GItamcrcy 5-2042 213 Fourth Ave.
Civil Liberties Union 31 Union Square West

Workers’ Bookshop 50 East 13th Street
Rand Bookstore 7 East 15th Street

Bus sekami kalbėtojai: 
Bishop McConnell 
Vito Marcantonio 
Paul J. Kvale 
Maęy van Kleeck 
Elmer Carter 
Clarence Irwin 
Francis J. Gorman 
George S. Counts 
Rabbi E. L. Israel 
Roger N. Baldwin 

Harry F. Ward.

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 10 kp. susirinkimas įvyks 

pirmadienį, 1 d. balandžio (April), 
7:30 vai. vakare, 701 Fairmont Ave. 
Visi nariai malonėkite dalyyaut, nes 
turim daug svarbių reikalų apsvars
tyt. Taipgi kurie dar nesate užsimo- 
kėja duoklių, greitai užsimokėkite ir 
naujų narių atsiveskite.

K. Buinauskas.
(76-77)

HILLSIDE, N. J.
Draugų atydai! LDS ir ALDLD su

sirinkimas įvyks 13 d. balandžio, 
61 Harvard Ave., pas draugų Yan- 

Ikauską. Visi nariai malonėkite atsi- 
j lankyti, nes yra daug svarbių dalykų 
'pasilikę ir reikia greitai užbaigt. 
Taipgi kurie turi tikietų lošimo “Mo
terims Neišsimeluosi,” prašome su
grąžinti.

Org., J. Gapparaitis.
(76-77)

WORCESTER, MASS.
Worcesterio ir apielinkės lietuviai 

ateikite ir pamatykite dar pirmą kar
tą Worcesteryj lošiamą veikalą “Pra
džia,” keturių veiksmų dramą. Tai 
yra tikras įvykis paimtas iš Sovietų 

j valdžios įsikūrusios Lietuvoj ir jos 
'nuvertimas. Šiam veikalui yrą surink
ta gabiausi lošėjai, ir jo perstatyme 
bendrai dirba ALDLD 11 ir 155 
kuopos ir TDA 13 kp. Lošimas įvyks
7 d. balandžio, Lietuvių Svetainėje,
8 vai. vakare, 29 Endicott St. Įžanga 
35 centai ypatai. Visų prašome ne- 
praleist šios geros progos.

Rengėjai.
(76-78)

CLEVELAND, OHIO
Lyros Chotas feiigia’ linškm‘ą ba

lių, 6 d. balandžio, Lithuanian Wor
kers Hall, 920 E. 79th St., 8 vai. 
vakare, įžanga tik 15 centų. Kvie
čiam senus ir jaunus ateit pasilinks
mint ir kartu chorą paremt. Bus gera 
orkestrą šokiams, ir skanių užkan
džių ir gėrimų.

T. Šūsnis.
(76-77)

HARTFORD, CONN.
Tarptautinis Darbininkų Apsigyni

mas rengia balių kovo 30 d., 57 
Park St. 'svetainėje. Užprašome visus 
skaitlingai dalyvauti. Įžanga tiktai 
25 centai ypatai. Komisija darbuo
jasi kad visus atsilankiusius paten
kinti. Dalyvaukite ir paremkite šią 
svarbia organizaciją.

(75-76)

HARTFORD, CONN.
B.D.O.K. organizacija rengia pui

kų balių, šeštadienį, 30 d. kovo 
(March), Laisvės Choro svetainėje, 
57 Park St., 7:30 vai vakare. Visi 
kviečiami dalyvauti ir linksmai pasi
šokti prie geros orkestros, apart šo
kių turėsim ir gardžių valgių ir gė
rimų.

Komitetas.
(75-76)

PHILADELPHIA, PA.
Visos darbininkiškos organizacijos 

bendrai rengia didelį bazarą, kuris 
įvyks 12 ir 13 dd. balandžio (April), 
puikioj svetainėj, Ambassador Hall, 
1704 North Broad St. Pelnas bus ski
riamas politinių kalinių ir streikie- 
rių naudai. Prašom draugų aukaut 
pinigiškai, arba daiktais. Taipgi bus 
gera orkestrą šokiams abu vakaru. 
Įžanga visai maža, vienam vaka
rui 20 c.; abiem vakaram 35c. Kvie
čiam visus skaitlingai atsilankyti ir 
paremti politinius kalinius ir strei
kuojančius draugus.

Komisija.
(75-77)

SHENANDOAH, PA.
ALDLD. 17 kp. mėnesinis susirin

kimas įvyks 31 d. kovo, 2 vai. po 
I pietų savuose kambariuose, 302 S. 
Main St., naujam name. Visi drau
gai ir draugės dalyvaukite susirinki
me, nes yra daug darbų apsvarsty
mui Taipgi jau mažai liko laiko pri
sirengimui prie visuotino suvažiavimo, 

i kurs įvyks 3Q d. birželio ir 1 d. lie
pos, taipgi bus 9-to apskričio konfe
rencija, 28 d. balandžio, ir prie šių 
visų reikia gerai planai išdirbti, kad 
galėtum pasųsti delegatus ir atlikt 
darbą kuo sėkmingiausiai. Kurie savo 

I duoklių dar nesate užsimokėję, greitu 
laiku tą padarykite, kad vėliaus ne
būtų kokių nesmagumų.

Org. A. žemaitis.
(75-76)

CHESTER, PA.
ALDLD 30 kp. susirinkimas įvyks 

nedėlioj, 31 d. kovo,, 7 vai. vakare, 
Lietuvių Kliube, 4th ir Upland St.

Visi nariai dalyvaukite laiku, nes 
turim daug svarbių reikalų apsvars
tyti.

Rašt, N- Dudonis. ,
(75-76)

Nedėlioj, kovo 31 d., įvyksta mil- 
niška darbininkiškos dailės parodą. 
Toj pRrddęj-koncerte dalyvaus apie 
10 chorų ir. kalėtas orkestrų, taipgi 
šokikų, kurie šoks įvairius tautiškus 
ir klasiškus šokius. Lietuvių daly
vaus didžiulis Lyros Choras, su or
kestrą. Choras pasipuoš naujom uni- 

I formom, ir pasirįžęs laimėti pirmą

Tel. TRObridge 6330

DR. JOHN REPSHIS
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard St., 
kampas Inman St., 

arti Central Skvero, 
CAMBRIDGE, MASS.

OFISO VALANDOS:
2-4 ir 7-9 vakare

Nedčlioinis ir šventadieniais:
10-12 ryte

PRANEŠIMAS
ADVOKATAS

J. GEORGE LIPSIUS
. ir investigatorius

C. W. BENSON 
persikėlę raštinę į sekančią 

vietą:
Building

Broad ir £hesnut,
' 1324-30 Lincoln-Liberty 

PHILADELPHIA,
Tel. Locust 6100.

WEDlj AMEHI kO! LINIJA 
TIESIOG Į KLAIPĖDĄ 

Motorlaiviu “Gripsholm” 
Išplaukia iš New Yorko

GEGUŽĖS 25 Dieną, 1935 m.
Antra ekskursija išplauks

Liepos 3 d., 1935 
Tuo pačiu motorlaiviu 

NEW YORK—KLAIPĖDA 
(I’cr Gothenburgą-Stąckholm) 

Rengiamos: ,
Liet. Laivakorčių Agentų Sąjungos Am.
Kiti išplaukimai iš New Yorko 

Drottningholm Balandžio 20, 
Kungsholm ......... Gegužes 2,
Kungsholm........... Birželio 4,
Drottningholm . . Birželio 12, 

j Informacijų ir laivakorčių kreipkitės 
jį bet kurį Sąjungos narį, autorizuotą 
I vietinį laivakorčių agentą, arba į bet 
i kurią mūsų raštinę. Tarp Švedijos ir 
'Klaipėdos plaukioja naujas moderniš
kas laivas “MARIEHOLM”.

Swedish American Line
|21 State St., New York, N. Y.

\\
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“TRAINING FOR THE CLASS STRUGGLE”

35 East 12th St., New York City
Spring Term 1935 

April 15 to June 22
A SPECIAL FEATURE of the term 

will be short-term courses, consisting of

Principles of Communism
Political Economy
Marxism—Leninism
Organization
Negro Problems
Trade Union Strategy 
American- Labor "Movement' •
Origin of Man & Civilization 
Historical Materialism

Telephone: Algonquin 4-1199
series of lectures on special topics relat
ing to present-day problems. Comrades 
Hathaway, Ramsey and others arc to be 
among the lecturers.

REGISTER NOW!
COURSES FOR WORKERS

Current Strategical Problems of 
the Revolutionary Movement 

Revolutionary Journalism 
Public Speaking 
English Russian 
Fascism and Social Revolution 
The- Proletarian---Novel in-Europe 
Economics and Politics of World 

Imperialism.

I N F O R M A T ION BLANK
WORKERS SCHOOL, 35 East 12th Street, New York, N. Y.

Kindly mail* a copy of your Spring Term catalogue to:
NAME:__________ __________________ _ ________ __ _________________________________ _
ADRESS: _______________ ___________________________________________________ ___ ____

DETROITO LIETUVIU DARBININKU APTIEKA ] 
čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

prieinamesne kaina, negu kitur dabartiniu laiku.
A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas

8701 JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICH.

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ 
IR VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS T

Mes perkame geriausios rūšies miltus;—tas reiškia, kad mūsų 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgyda

mi sutaupysite pinigų, nes nesirgsite; tai nereikės 
išmokėti gydytojui. a

Duoną pristatome į visas dalis—Brooklyno ir apielinkės, kaip 
į krautuves taip ir į pavienius namus, taipgi siunčiam ir 

į kitus miestus.
Tel.: Evergreen 8-9538 Sav. V. LUKOŠEVIČIUS.

gą savo giminėm ar araugam ir paaeKi-
te jiems pirkt iš Torgsino krautuvių, ku
rios yra kiekvienam didesniam mieste 

U.S.S.R.
Tos krautuvės laiko apie 15,000 

augštos rūšies įvairių vietos gamin- 
tų-ir - importuotų, df/nktų; DRĄBU- q
ŽIU, apatinių, MILTŲ', cukraus, džio
vintų ir konservuotų daržovių, kavos 
ir kitokių VALGOMŲ DAIKTŲ; vir
tuvės įrankių,, tabakų ir kitko.

Į VIETAS, KUR NĖRA TORGSINO 
KRAUTUVIŲ DAIKTAI BŪNA GREIT

PASIUNČIAMI PER PAŠTĄ ’
Nusistatykite radio ant “MELODIES OF NEW RUSSIA,” tre 

čiadieniais, 7:45 iki 8 valandai vakaro, stotis W.M.C.A.
Kainos prieinamos, palyginant su kainom Amerikoje 
Del Torgsino orderių kreipkitės į banką savo apie- 

linkeje arba į autorizuotą agentą.
General Representative in U. S. A. at Amtorg—261 Fifth Ave., N. Y.

MATTHEW P. BALLAS, Inc
Undertakers and Embalmers

NOTARY PUBLIC
660 Grand Street

'■i.fcES . H
I

Bieliausko Graborystės Įstaiga
TEL. STAGG 2-5043
Brooklyn, N. Y.

PRANEŠIMAS BROOKLYNO IR APYLINKES LIETUVIAMS
Pranešama, kad pirmutinė Bieliausko Graborystės Įstaigą puikiai įtaisyta: dvi ko

plyčios ir vargonai abiejose koplyčiose, del jūsų mylimųjų pašarvojimo.
Gerbiami Lietuviai! Klauskite patys savęs: kodėl lietu

viškos laidotuvės taip brangios, o pas svetimtaučius daug 
pigesnės? Temykite, kad šitos depresijos iąikąis viskas 
yra nupiginta. Todėl mes dabartines depresijos laikais 
suteikiame patarnavimą už daug mažesnę kainą; tuo bū
du galite per mūsų įstaigą sutaupyti daug pinigų, kurię

TEMYKITE, ką mūsų įstaiga suteiks už tam 
galite gauti už

bus naudingi jūsų kasdieniniame gyvenime, ir palaidoti 
savo mylimuosius gražiai ir pigiai. Mūsų gi patarnavi
mas bus toks pat rūpestingas ir mandagus, ar tai būtų 
už didelę ar mažą pinigų sumą. O ir tolumas nedaro skir
tumo del kainos. Mūsų grabai yra padaryti geriausių ir 
didžiausių kompanijų ir iš geros medžiagos.

sįų pinigus. Šie paveikslai parodo, ką tamstos 
mažus pinigus.

$225
mažiau

už $225'

$150 
ar

Tik už $150 Garbingos Laidotuves
Grąbąs aptrauktas arba medinis, iš kieto medžio, su 

metalinėmis rankenomis; vidurys išmuštas baltu šilku ir 
paduška to paties šilko; vardo blėtelė. Išviršininč grabui 
dėžė taip pat padaryta iš kieto medžio. Parvežimas kūno 
iš ligoninės, išbalsamavimas; siutas arba dresė; žvakės, 
kryžiai ir krėslai, karpetai, palmos ir ant durų kvietkas. 
Išimame visus leidimus (permitus). Sutelkiame karava
ną, kuriuo grabą veža, ir vieną automobilį į visas kapi
nes New Yorko miesto apylinkėj; grabą dėžę nuvežamo 
į- kapines be inokesčio. Koplyčią duodame nemokamai. 
Visokių kitų pasirinkimij taip pat galima gauti už pri
einamą kainą.

Visas metalinis grabas pilnai atidaromas
Vidurys išmuštas baltu šilku ir paduška to paties šilko; 

vardo blėtelė. Išviršininč grabui dėžė taip pat padaryta 
iš kieto medžio. Parvežimas kūno iš ligoninės, išbalsa- 
mavimas ir prižiūrėjimas; siūtas arba dresė; žvakės, 
kryžiai ir krėslai, karpetai, palmos ir ant durų kviet- 
kas. Išimame visus leidimus (permitus). Suteikiame ka
ravaną, kuriuo grabą veža, ir du automobilius j visas ka
pines New Yorko miesto apylinkėje; grabo dėžė nuve
žama į kapines bq mokesčio. Koplyčią duodame nemo
kamai. Visokių kitų pasirinkimų taip pat galima gauti 
už prieinamą kainą.

Bjęliauskas patarnavo daugumai svetimtaučių; patarnaus ir lietuviams, kurie į jį kreipsis 
nuliudimo valandoj; o pątąrpavimas bus kuo tinkamiausias ir teisingas. Tel. Stagg 2-5043



I I 1 ■

šeštadienis, Kovo 30, 1935 
fe-......... ............

Worcester, Mass
LAISVE Penkias Puslapis

< IŠ Dirbtuvių
Apie Worcesterį nesirodo, 

kad darbai gerėtų. Dar vis 
^logėja.

* Drataunėse jau mašinos ir 
frėmai eina visu smarkumu, 
kad jau negalėtų eiti smar
kiau. Darbininkas jau neturi 
laiko apeiti ir sutvarkyti, kaip 
reikalas. Jeigu nori, kad kiek 
nors uždirbti ir kad būt tvar
koj, tai turi bėgiot tekinas. Ir 
tai bosai neprisisotinęv Dar 
mašinas paleidžia smarkiau, ir 

ftuom pat sykiu mokestis ma
žina. Wickwire ir Spencer 
Co. ant nekuriu mašinų darbi
ninkam mokestis sumažino ant

šimto svarų 16 centų dirbam ninkus laipsniškai badu mari- 
tiems nuo štukų. Darbininkas na.
vidutiniškai padarydavo 17 
šimtų į dieną. Tas reiškia, 
kad nuo darbininko kompani
ja atėmė į dieną $2.70. Ant 
kurių frėmų nukirto suvirs $2 
į dieną. Tas reiškia, kad dar
bininkui duoda tik nuo bado 
apsiginti. -

žinoma, kompanija tą atlie
ka be jokios baimės. Kad dar
bininkai būtų organizuoti, tai 
bosai to negalėtų padaryti.. 
Daugiausia darbininkai dar 
vis atsiduoda ant Roosevelto 
pažadų. Jie vis dar mislija, 
kad Rooseveltas žada gerovę 
del darbininkų. Bet kaip tik 
atbulai, Rooseveltas kapitalis
tams turtus krauna, o darbi-

BINGHAMTON, N. Y. KONCERTAS
Rengia L. D. S. 6-ta Kuopa

Šeštadienį, 30 Kovo (March)
LIETUVIŲ SVETAINĖJE

315 Clinton St. Binghamton, N. Y.
Dainuos Menkeliuniutė ir A. Višniauskas. Kiti pro
gramoje dalyviai: K. Kizis, armonistė; S. Smyk, 
smuikininkas; Jauny Lietuvių Dainininkų Grupė. Po 
Koncertui bus šokiai. Įžanga 40 centų. Pradžia 

7:30 vai. vakare.

WILKES-BARRE, PA. BANKIETAS
Rengia “Laisvės” Skaitytojai ir rėmėjai

Dainuos Menkeliuniutė; Višniauskas, Shenandoah 
Mainierių Kvartetas, Vaineikis ir kiti.

Sekmadienį, 31 Kovo (March)
DARBININKŲ CENTRO SALĖJE

325 E. Market Street

“Laisvėj”, No. 59, tilpo 
tiauka iš “Daily Worker”, 
misliju, kad būtų gerai ir 
atkartot, kad parodyt, kam 
neša pelnus Roosevelto paža
dai. Ten skaitome:

‘‘Suėmus bendrai visas al
gas, gautas 1934 m., sumažė
jo 40 nuoš. palyginant su 1926 
m. išmokėtomis algomis.

“Tikrosios algos sumažėjo 
nuo 3 iki 5 nuoš., palyginti su 
1933 metų algomis.

“Pragyvenimo reikmenų 
kainos pakilo 14 nuoš., tūlų 
maisto dalykų kainos' pakilo 
net 35 nuoš.”

Aš manau, kad reikėtų su
prasti, kokią gerovę Roosevel
tas taiko del darbininkų.

“Gaunančiųjų pašalpas 
bedarbių skaičius padidėjo 
4,000,000.” Šitas reiškia, kad 
keturis milionus išmetė iš dar
bo už tat, kad neapsakomas 
skubumas tapo įvestas.

Pažiūrėkim, kokius pelnus 
bosai per tą laiką gavo, 
dendai (nuoš. ant Šerų) 
50 nuoš., palyginant su 1926 
m.; pelnai pakilo tarpe 100 ir 
400 nuoš. laike 1932-1934 me
tų.”

štai kam Roosevelto yra ža
dami geri laikai. O darbinin
kam jis žada pusbadį gyveni
mą.

Kas reik daryt? Roose vėl tas 
įvedė N.R.A., kad darbininkai 
atsiektų “gerovę”. Kas tą 
N.R.A. vadovauja? Worceste
rio srityj, didžiausi kompanai 
stovi N.R.A. priešakyj. Nuo 
pradžios N.R.A. įvedimo Jung
tinėse Valstijose nužudyta 60 
streikierių ir šimtai į kalėji
mus papuolė ir yra pūdomi.

darbinin- 
kaip tik eit į vienybę,

čia 
at-

“Divi- 
pakilo

SCRANTON, PA. BANKETAS
Rengia “Laisvės” skaitytojai ir rėmėjai

. Pirmadieni, 1 Balandžio (April)
WORKERS CENTER HALL

416 Lackawanna Ave., Scranton, Pa.
Programoj dalyvaus tie patys kaip suminėti prie 

Wilkes-Barrio, išskiriant Višniauską.

Išeities kitos nėra 
kam, 
stot į unijas ir kovot už ge
resnį pragyvenimą., 
unijų vienybę apsigynsim nuo 
bado.

Štai Coughlin i 
Johnsonu ir jie viens kitą nu- 
maskavo ir kam tarnavo 
ta Roosevelto išperėta varna. 
Tarnavo tik Rooseveltui ir 
Wall^Street turčiams.

Darbininkai, kaip ilgai mes 
būsime neorganizuoti? Kolei 
mes ‘kęsime šitokią priespau
da ? Laikas dabar stot į uni-

,TiJc per

jas ir per unijų vienybę pa
gerinti sau gyvenimą. Reikėtų 
priklausyti žėdnam darbinin
kui prie Metal Workers Indus
trial Unijos, čia, Worcestery, 
ji smarkiai bujoja.

Worcesterio advokatas II. 
II. Hartwell, per L.D.S. 57 k. 
vakarienę, 10 d. kovo pasakė 
šiuos žodžius: “Mes nežinome, 
kas gal atsitikti. Bile dieną 
gali darytis permainų, ir ne
reikia tikėti, ką demokratų ar 
republikonų laikraščiai rašo.” 
Darbininkam reikia stovėti or
ganizuotai, o darbininkų ge
riausia ekonominė organizaci
ja yra unija, kurią vadovauja 
patys darbininkai, būtent, M.

U.

kapinių prieš išdavimo valgių; 
ir ačių visiems, kurie užjautė- 
tc mums liūdnoje valandoje, 
laidojant Antaną Vinaucką. 
Kartais žmogui lengviau per
gyventi, pernešti ir sunkiau
sias valandas gyvenime, kuo
met draugai pagelbsti.

Dėkavojame visiems, buvu
siems šermenyse, paly dėju
siems į kapines ir kuo kitu 
prisidėjtįsiems prie šermenų.

Antanas buvo laisvas per vi
są savo gyvenimą ir palaido
jome laisvai ant Tautiškų Ka
pinių be jokių kunigų ir baž
nytinių apeigų.

llsėkis, Antanai, amžinai ant 
laisvų kapinių.

Povilas Vicinas

Kuboj Sušaudo Darbininką

....... . "■ -""1 1 "y

nuosprendį. S u š a u dymas 
gręsia ir daugeliui kitų po
litinių kalinių, kurie buvo 
suimti laike visuotino revo
liucinio streiko.

W. I.
Unijos Narys.

W. Homestead, Pa*
Padėkos žodis nuo P. A. Vicinų

Dėkojam visiem giminėms ir 
J. Barnadišis, J. Aukštikalnis, 
draugam, labiausia pittsburg- 
hiečiam ir LMD draugam, gra-i 
boriui Marciulaičiui ir P. Pi- 
voriniui už pasakymą gražios 
prakalbėlės prie kapo Antano 
Vinaucko; taip pat draugėm 
Onai Biržienei ir Kaulakienei 
už patarnavimą sugrįžus nuo

BEER WINE LIQUOR 
Wholesale Retails

susipešė su Į
i 
i.
i 
i 
i.
i. 
i. 
i
i

No.NOTICE is hereby given that License 
B-7976 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4121-Ft. Hamilton Parkway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
LOUIS BERNSTEIN and SYDNEY LONDA 

Epstein’s Lunchroom and Delicatessen 
4424-Ft. Hamilton Parkway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that the following 
licenses have been issued to the undersigned 
to, . ępjl (Avinę and,.-liquor at retail^ under 
Section 132-A of Alcoholic heveragė Control 
Law at the following locations Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the said premises. 
License No.

10
10

g88883?88888t88^

I - Harry’s Cafe 1 | 
3 Kur Geri Draugai Susieina o 
g 1701-03-05 No. Dover St. 8 
| PHILADELPHIA | 
3 Ant Columbia Ave., tarpe 8 
8 28th & 29th g
3 Smagiausia Vieta Mieste 8
3 Specializuojasi įvairiais žuvų 8 
g Valgiais (Sea Foods) 8
g MOTERIMS STALAI g
3 BUSINESS MEN’S LUNCH | 

8 HARRY SLOBODIAN 3
3 Savininkas 8
3 Bell Phone Poplar 9257 3
S83^8888888888X98’>88883888J^

64
72
68
144

Michacl D. Lorenzo, 9403--5th Ave. 
Samuel Weiss, 220 4th Avenue 
Anthony S. Esposito, 6818—8th Ave. 
Herman Liebman, 4324-—18th Ave. 
Henry Wurdemann, 3130 Fulton St. 
Kinj? Liquor Co. 300 Wyckoff Ave. 
Jack Friedman, 1102 Lafayette Ave. 
Carl Muller, 5217 4th Avenue 
Bessie Schweiger, 405 Gerritsen Ave. 
Republic Liquor Store, 431 Grand St. 
Sol Meyer, 1239 Nostrand Avenue. 
Remsen Court Liquor Store, Inc., 
186 Remsen Street.

H A V A NA. — Kariškas 
Kubos teismas nusmerkė su
šaudyt šiandien darbininką 
Manueli Fonseca.' Jis buvo 
kaltinamas, kad savo bute 
laikė sprogimus. ‘Fonesca 
gynėsi, kad jokių sprogimų 
nelaikė, ir juos ten veikiau
sia padėjo patys kareiviai, 
bedarydami kratą.

Kubos darbininkai labai 
pasipiktinę prieš tą mirties

Tel. Stagg 2-0783 NOTARY
Night Tel. Juniper 5-4912 PUBLIC

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite
107 UNION AVĖ. 

Brooklyn, N. Y.
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SVARBUS PRANEŠIMAS
Montello ir Apielinkės Lietuviams

Lietuviu] Tautiškame Name yra puikiai įtaisyta 
VALGIŲ IR GJĖRIMŲ UŽEIGA

Čia galite linksmai ir ramiai praleisti laiką.
Vieta tinkamai įrengta užėjimui grupėms ir pavieniams asme
nims, o mūsų patarnavimas yra prielankus ir patenkinantis. Tą 
jums pasakys kiekvienas iš tų, kurie tik pra pas mus lankęsi.

SAVININKAS ANTANAS RAILA
Dčkavoja visiems, kurie atsilanko ir kviečia tuos, kurie dar nėra 

buvę ir užtikrina, jog atsilankę būsite užganėdinti.
Norime priminti tą faktą, kad šio biznio pasilaikymas Liet. Tau
tiškame Name yra parama ir tam namui. Todėl čia yra tinka

miau užeiti negu kur kitur.

NATIONAL CAFE
666 No. Main Street Montello, Mass.

W WW Mt to* HM W IA1 W W W W W W
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Notary Public TeL STagg 2-5043

MATHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisnuotas Graborius
660 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.

H

•j

1.

MASSACHUSETTS LIETUVIAI PAMATYS
Operetę "Spartakas”

SUBATOJ S0. BOSTONE

LIETUVIŲ SVETAINĖJ
Kam. E ir Silver Strs.

Pradžia 7:30 vai. vakare.
ĮŽANGA 40c

B. PETRICH
Choro vedėjas ir operetės 

muzikos dirigentas

SUBATOJ LAWRENCE
Bal.-April 13-tą

L. U. KL1UBO SVETAINĖJE
41 Berkley Street

Įžanga Suaugusiom 35c ir 50c; Vaikams 10c.

M. PETRUKEVlčlUS Pradžia 7:30 valandą vakaro
Sullos rolėj ir režisierius.

Abiejose vietose vaidins Lawrence’o lietuvių: darbininkų Liaudies 
Choras, vadovystėje B. Petrukevičio.

Dar pirmą sykį Naujojoj Anglijoj ši garsioji ir puikioji operetė Spartakas 
bus suvaidinta. Taipgi šios apielinkės lietuviai pamatys dar niekada nematy
tą operetę, bet daugybei žinoma kaipo viena puikiausių didžiausių, kurioj
vaizduojama gladijatorių gyvenimas ir mirtys scenų arenose: valdininkų ir 
ponijos puotos, paleistuvystės, o iš kitos pusės vergų skurdus gyvenimas ir pa
galinus gladijatorių ir vergų sukilimas-kovos. Tai tikri gyvenimo nuotikiai, į- 
vykę virš du tūkstančiu metų atgal.

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausų, Akių ir Gerklės
OFISO VALANDOS 

nuo 11 iki 1 dienomis 
nuo 5 iki 7 vakarais.

Sekmadieniai nuo 11 iki 1
84 Union Avenue 

Brooklyn, N. Y.

’ CHARLES UP TO-DATE 
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas

PASIDABINKITE
Visi ir visos kviečiami atsilan
kyti j šią naują vietą. Susipa
žinkite ir pasidabinkite savo 

plaukus ar veidą.
■ 100 Union Ave., Brooklyn 

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sis.

Neužleiskite šalčio ar kosulio 

Imkite Bret-O-Col Tabletes 
Geriausi paliuosavimui nuo šalčio 

ir galvos skaudėjimo, iš 
priežasties šalčio 

BRET-O-COL SYRUP 
.Geriausias pasiliuosavimui nuo ko-, 
>sulio arba gerklės erzinimo, iš 

priežasties šalčio
Tabletai ar Syrup po 50c. 
Už bonką. Galima gauti 

THE BRET-O-COL LAB.
500 Grand Str., Brooklyn, N. Y. 
Arba prisiųskite po 50c. už kiek
vieną, po augščiau paduotu antra

šu, o mes jums prisiusime.
Persiuntimą apmokame.

iš

S
S

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas* mus, patarnavi
mas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

8 Telefonas: Evergreen 7-7770 ?
I PAUL GUSTAS
g LIETUVIS GRABORIUS į'
8 Sena) dirbąs, graborystės pro- £ 
8 fesijoje ir Brooklyno apielin- ? 
3 kėj plačiai žinomas. Tik dabar ft 
8 atidarė savo ofisą ir patarnauja 5 
3 balsamavimu ir palaidojimu r 
3 mirusių. S

| Veltui Chapel Šermenim |
8 Parsamdo automobilius šerme- g
3 nims, vestuvėms, krikštynoms ft 
8 ir kitokioms parems «
3 Šaukite dieną ar naktį C

S 423 Metropolitan Avė. | 
g Brooklyn, N. Y. §

\ Tel. STagg 2-3438
Įsteigta 1861

fASKOLOS
M. Bruckheimer’s Sons, Ine.

Augščiausios paskolos 
Brooklyne ant

DAI MANTŲ
LAIKRODŽIŲ

BRANGAKMENIŲ ir 
KAILIŲ—FURS

705 GRAND STREET
14th St. Subway. 2 blokai 

BROOKLYN, N>Y.
Grand and Metropolitan Ave. 

karai priveža.

Ml Atviri kojų skauduliai, Garankš-L. I ii O žinotos Kraujagyslės, Kojų Reu- 
matizmas, Kelių Sustingimas, 

Kraujagyslių Įdegimas, Kojų Votys, Kojų Niežėjimas ir kitos jų.ligps 
yra gydomos be operacijų. Ištyrimai Veltui.

Valandos: kasdien 2 iki 6 vak. Pirmad., sekmad. 2 iki 8 vak.
28 W. 89th St., Arti Central Park West, New York City

DR. L. A. BEHLA
Vokietys Kojų Ligų Specialistas

JUOZAS 
KAVALIAUSKAS 
Laisniuotas Graborius 
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon 5136 
Keystone—Main 1417 

Užtikrinu, kad mano patarnavi
mas bus atatinkamiausias ir už 
prieinamą kainą. Nuliūdimo 
valandoje, prašau kreiptis prie 

manęs sekančiu antrašu: 
1439 South 2nd Street.

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legal iškas svoris. Prista
tome greit į jūsų namus. Prašome 
įsitėmyti adresą ir telefoną.

Telefonuokite: Evergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti j ofisą 
Kampas Union Avė. ir Grand St.

485 Grand St., Brooklyn, N. Y

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

485 Grand; Street Brooklyn, N.
Telefonas: EVergreen 7-1661



Segtas Puslapis " - L AIS V ® < * šeštadienis, Kovo 30, 193^

NEW YORKO IR AP1EUNKES ŽINIOS
Paskutinis Pranešimas [Už Tūkstantinį “Laisvės”

Norime dar kartą priminti, Metinį Bankietą 
kad puikusis Aido Choro Mer
ginų Ensemblio vakaras įvyks čio bankieto tikietų platintojai 
šį sekmadienį, kovo 
vakaro, “Laisvės” 
Įžanga tik 25c.

“Laisvės” rėmėjai ir būsian-

31, 7 vai 
svetainėj

— Kuomi jis bus puikus?— 
klausia mano geras draugas. 
Be abejo, daugelis tuom žin- 
geidauja. Bus puikus viskuom 
ir dar nepaprastas, kadangi 
programos išpildyme dalyvaus 
garsi Jugoslavu Tamburaški 
Stygų Orkestrą, kuri pas mus 
dar niekad negrajino; dainuos 
patsai Aido Choras ir Mergi
nų Ensemblis. Chore yra daug 
gražaus jaunimo, tad visi cho
ro arba jo grupių parengimai 
būna smagūs. Beje, merginos 
pagamins skanių užkandžių..

yra nusistatę, kad šį 
i bankiete bus mažiausia 
tantis svečių. Svečiai iš

inetą 
tūks- 
apie-

Darbininkų 
York o Dist- 

į keletą sa

Lietuviams Svarbu Būti Ma
dison Square Garden Mitinge

Ateinantį trečiadienį, 3 ba
landžio, Madison Square Gar
den masiniame mitinge daly
vauti lietuviams yra ypatingai 
svarbu, kadangi didžiuma lie
tuvių yra sunkaus darbo dar
bininkai, daug randasi bedar
bių eilėse ir kenčia visokius 
persekiojimus ir diskriminaci
ją bei deportaciją, kaipo atei
viai. Madison Square Garden 
mitingas kaip tik ir yra šau
kiamas užprotestavimui prieš 
deportacijas ir persekiojimą 
ateivių darbininkų ir gynimui 
visų darbininkų laisvės.

Aldona Klimiutė,
dainuos “Laisvės” bankiete.

Padėkit TDA Sukelti Tom 
Mooney Fondą

T a r p tautinio 
Apsigynimo New 
riktas prižadėjo
Vaičių sukelti $250 Tom Moo
ney gelbėjimui. Visos TDA 
kuopos pasižadėjo sukelti po 
$3 į tris savaites. Prisidėjusios 
prie TDA ir visos organizaci
jos prašomos tuojau paskirti 
aukas gynimui to darbininkų 
klasės kovotojo.

darys sumą $50. Bus dešimtis 
dovanų, pradedant su $20. šias 
dovanas galės laimėti, kas tik 
nusipirks įžangos tik i etą, todėl 
visur, visose kolonijose LDS 
nariai ir draugai yra prašomi 
kuoplačiausiai juos pardavi
nėti.

Iš artimesnių kolonijų, kur 
galima, draugai yra prašomi 
sudaryti mašinas ir atvykti į 
šį jaunimo balių. Ne tik kad 
gražiai ir smagiai laiką pra
leisti, bet ii’ stambiai paremti 
jaunimo judėjimą LDS kuopo-

fed&rA

DIENINIAI 
SPECIALAI

SUIMTOJ IR NEDALIOJ
KOVO 30-tą ir 31-mą

Gryni Saldainiai
Skirtingi Cream Wafers

40c vertė*-—pilnus svaras I/" 
šokoladu Aplieti 
Cocoanut Royals 

50c 
Pieninio 
Carmels 

40c

Lankėsi Streikieriy Komitetas
Micamoe Radio dirbtuvės, 

esančios Flushing Avenue ir 
Knickerbocker. Brooklyn, dar
bininkai streikuoja. Streiko 
lauke randasi apie 400 darbi
ninkų, didžiumoje jaunimas, 
bet randasi ir pagyvenusių 
žmonių, su didelėmis šeimyno
mis. Padėtis ten yra labai blo
ga, algos be galo mažos. An
tros streiko savaitės bėgiu 
jau daugelis streikierių ba
dauja ir streikierių komitetas 
eina pas biznierius rinkti mai
sto. Keturi jauni komiteto na
riai, viena jų lietuvaitė, buvo 
užėię ir “Laisvės” raštinėn.

Jie streikuoja už pripažini
mą unijos, pagerinimą sąlygų 
ir pakėlimą algų 10%, kadan
gi dauo-elis jų gauna tik po 
7-10 dolerių į savaitę, kas prie 
dabartinės brangenybės reiš
kia badavimą.

linkės, kaip matosi, išpildys 
savo kvotą. Vietinė kvota turi 
būti daug didesnė, bet ji leng
vai išpildoma, nes bile kas ga
li dalyvauti, nėra kelionės lė
šų. Ir vietiniai žada neužsileis
ti. Juk brooklyniečiai taip pat 
nori pasimatyti su svečiais, 
kaip svečiai su brooklyniečiais. 
Dėlto brooklyniečiai sako:

Šis šeštadienis ir sekmadie
nis, ir visa savaitė bus “Lais
vės” bankieto savaitė. Tas reiš
kia, kad visą savaitę iš visų 
spėkų darbuosis tik i etų plati
nime, kadangi nuo iš anksto 
išplatintų tikietų priklauso 
bankieto sėkmė. Būtų smagu, 
kad šią paskutinę savaitę gau
tume kuodaugiausia talkos ir 
patys namiškiai sudarytume tą 
tūkstantinę minią bankiete ir 
parodytume svečiams, ką 
brooklyniečiai gali. Nuo save 
kviečiu visus veikėjus, ypatin
gai kriaučius, kurie dirba lie
tuviškose šapose, pasiimti ti
kietų platinimui, taipgi visus 
kitus tuojaus pasipirkti tikie- 
tus, nelaukti paskutinės die
nos. Kv.-Tik.-Platintojas.

Draugijų Sekretoriams
Brooklyn© ir priemiesčių lie

tuvių draugijų ir kuopų sekre
torių susirinkimas įvyks šį sek
madienį, 10:30 vai. ryto, “Lai
svės” svetainėje. Pasitarimas 
šaukiamas del Pirmos Gegu
žės apvaikščiojimo.

Balčiūnas.

Šokiai Su Programa 
rengia 

AIDO CHORO MERGINŲ ENSEMBLIS

Sekmadienį, 31 d. Kovo-March, 1935
LAISVĖS SVETAINĖJE

419 Lorimer St. Brooklyn, N. Y.

Aido Choro Merginų Ensemblis
Programoj dalyvaus Aido Choras, Stygų Orkestrą, ir Pats 

Merginų Ensemblis.

BUS UŽKANDŽIŲ IR GĖRIMŲ
Šokiams grieš pirmu kartu čia girdėta “Tamburaškių” 

Orkestrą.
VISI ATSILANKĘ BŪSITE UŽGANĖDINTI.

Pradžia 7 vai. vakare. Įžanga tik 25c
Širdingai užkviečia visus

AIDO CHORO MERGINŲ ENSEMBLIS.

Policistas, Laurie Užmušėjas, 
Seniau Užmušė Vaiką

Dabar paaiškėjo, kad po
licistas Abraham Zabutinski, 
kuris, pereitą trečiadienį už
mušė negrą darbininką, Ed
ward Laurie, prie 136th ir 
Lenox Ave., Harlem, pereitą 
vasarą yra užmušęs portorikie- 
tį vaiką Santos Fernandez, 52 
Lenox Ave., žemesniajame 
Harleme. Zabutinskis užtiko 
jį su kitu vaiku žaidžiant 
kompaniškos krautuvės užpa
kalyje. Jis apkaltino vaikus 
bandyme įsilaužti krautuvėn 
ir ant vietos Fernandez nušo
vė, o ant antrojo vaiko riksmo 
subėgo apielinkės gyventojai 
ir taip liko gyvas.

Zabutinskis tapo išteisintas 
abiejose žmogžudystėse ir pa
siliko eiti savo pareigas, tik 
perkeltas į kitą stotį, kadangi

Įžangos tikietai parsiduoda 
tiktai po 25 centus.

Jaunimo Komitetas.

JUOZAS NORUŠA MIRĖ
Penktadienį, 29 kovo, 2:30 

po pietų, mirė d. Noruša-Nor- 
ris, ALDLD 24 kuopos 
ir darbininku judėjimo 
jas. Apie laidotuves bus 
nešta ryt dienos laidoje.

Reiškiame giliausią 
jautą jo šeimynai.

1QC vertes- pilnas svaras *
Šolokado Cream ;

2.A&vertės—pilnas svaras
Namie Daryti Įvairumai o y| c 

70c vertės--pilnas svarus*^**
Namie Darytas šokoladi
nis Fudge Keksas 1QC

40c vertės I

PRIE FONTANŲ
Ham ir Tomato Senvičius
SU Kava regulariai

Caramel Sundae'-
reguliariai

Dundee
reguliariai

Cream Soda 
reguliariai

Ice Cream 
reguliariai

Šokolado
regulpiriai

lint Fudge
Keksas
Coffee Ice

Paintč Loft

1 Tin 
Fu'dge Sauce

25c

15c

20c

15c

25c

narys
rėmė-

pra-

15C
IOC
IOC
IOC

Abu 
uži 10c

’■'-270

1 — ---------- --------- -—~■------
BROpKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

Dr. J. S. MISEVIČIUS
270 BERRY STREET

VALANDOS:
12—2 p. p.
6—8 vakare .

Tel. Evergreen 8-8707

Dr. JOHN WALUK
161 NO. 61h STREET

VALANDOS:
8—10 ryte

. 1—2 p. p.
G—8 vak. 

šventadieniais susitarus 
Tel. Evergreen 8-9229

Dr. ED. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE

V

VALANDOS: 1
1—2 p. p. 
6—8 vakare 
Ir pagal sutartį 

Tel. Mansfield 6-8787

DR. JOHN C. PETERS
(PETRAUSKAS) 

65-80 GRAND AVENUE 
M A SPETH, N. Y.

VALANDOS:
1—2 p. p.
6—8 vak.

Išskiriant Ketvirtadienius 
ir Sekmadienius.

Tel. Juniper 5-4488

Dr. A. PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO. 4th ST. .

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare 

Penktadieniais uždaryta 
Tel. Evergreen 7-9105

Dr. BLADAS K. VENCIUS
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

499 GRAND ST.

VALANDOS:
9—12 ryte 
2—8 vakare

Tel. Stagg 2-0706 
s Namų, Republic 9-3040PARDAVIMAI

PARDAVIMAI
PARSIDUODA labai gera farma, yra 

54 akrai žemės, 30 akrų dirbamos, 
likusis laukas, ganyklos ir miškas. 

|Yra geri budinkai, namas turi 10 
kambarių, didelis tvartas, vištinyčia 

1 del 1000 paukščių, trims karams ga- 
radžius, yra pirtis, farma stovi ant

rugsėjo šėšėijaus, vanduo Įtaisytas stuboj.
Kaina $4,500; $2,300 Įnešti, likusių 

pinigų $2,200 Federalis morgičius. 
Priežastis pardavimo tai savininkas 
turėjo daug nelamių ir negali pri
žiūrėt visko. Del platesnių informa
cijų

užuo-

Buvusio puikaus laivo Morro 
Castle liekanos parduota už 
$33,605. Laivo gaisre žuvo 
134 žmonės pereitą 
mėnesį.

SUSIRINKIMAI
EAST NEW YORK

LDS 13-tos kuopos mėnesinis 
sirinkimas Įvyks pirmadienį,

su- 
balan- 

džio (April) 1 d., Kyburio svetainėje, 
: 950 Jamaica Ave., Brooklyn, N. Y. 

vietos gyventojuose pasipiktl-į Pradžia 8-tą vai. vakare. Visi nariai 
būtinai dalyvaukite.nimas buvo toks didelis, jog 

jis negalėjo pasirodyti.
Darbininkai, mačiusieji ko

vo 19 policijos puolimą Harle
me, taipgi Laurie užmušimą, 
dalyvaus viešame išklausinėji
me ir reikalaus teisės liudyti. 
Tuo pat sykiu darbininkų or
ganizacijos siunčia majorui 
LaGuardia, prokurorui Dodge 
ir majoro Harlem Tyrinėjimo 
Komitetui reikalavimus, kad 
Zabutinskis būtų tuojaus areš
tuotas ir nubaustas ir kad bū
tų padarytas tyrimas policijos 
department© ir tyrinėtojai 
būtų susirišę su policijos 
partmentu.

Valdyba.

ne- 
de-

Balandžio 28-Jaunimo Diena

SO. BROOKLYN, N. Y.
Ateinanti sukatos vakarą, 30 d. ko

vo yra rengiama tarptautinis kon
certas ir balius. Taipgi bus leidžia
ma ant išlaimėjimo graži lempa, ver
tės $15. Visi lietuviai būtinai daly
vaukite ir prisidėkite prie užlakymo 
šio darbininkų centro, kuris yra po 

; I numeriu 723—5th Avė., kampas 23rd 
St., So. Brooklyn, N. Y. Koncertas 
prasidės 7 vai. vakare, šokiams prieš 
profesoriaus Gurskio orkestrą.

Kviečia Komisija.
(75-76)

BROOKLYN, N? Y.
APLA 22 kp. susirinkimas įvyks 

pirmadienį, 1 d. balandžio (April), 
Laisvės raštinėie, 8 vai. vakare. Visi 
nariai malonėkite dalyvauti laiku, 
nes turim daug svarbių reikalų ap
svarstyti.

A. Baltaitis.
(75-76)

Balandžio 28-tą dieną, Lie
tuvių Piliečių Kliubo svetainė
je, 80 Union Avė., Brooklyne, 
įvyks vienas iš labai svarbių 
mūsų judėjimo parengimų. Tai 
bus LDS Nacionalio Jaunimo 
Komiteto balius, kurin, kaip 
girdėtis, rengias atvažiuoti net 
iš tolimesnių kolonijų drau
gai.

Bus labai linksmas parengi
mas. Bus balius su dovanomis 
ir dar su programa, kurią iš
pildys LDS Jaunimo kuopos ir 
mūsų judėjimo dailininkai.

Reikia truputį pakalbėt apie 
svarbą šio parengimo. Jisai 
yra rengiamas delei to, kad 
sukelti finansų jaunuolių ju
dėjimui. Tie finansai labai 
reikalingi, ypač dabar, kada 
jaunimo judėjimas prasidėjo 
plėstis ir smarkiai augti, rei
kalinga visas progas išnaudoti 
ir paversti jaunimo judėjimą 
į milžiną. Tatai padaryti, rei
kia visų pagalbos. Reikia vi
siems remti šį parengimą 
platinti tikietus del jo.

Reikia nepamiršti, kad 
me parengime visai dykai
duodamos dovanos, kurios su

bus

Matykite šj svarbu veikalą

“Black Pit” 1
Civic Repertory Theatre

14th St. ir 6th Ave.
New York City

Veikalas iš West Virginia Mainicrių 
Gyvenimo j

Stato Scenoje Tentro Unija
Kiekvieną vakarą rodomas 8:45 n- m. 
Įžanga po pietų nuo 30c iki $1.00 I 
Įžanga vakarais nuo 30c iki $1.50.

Šis veikalas visiems svąrbu pa- Į 
matyt, nes jis atvaizduoja m°inierių 
skurdų gyvenimą ir kovas streiko lau
kuose. Net buržuaziniai teatro kriti
kai {{arai apie jį atsiliepia. t’

rašykite laišku sekamai: 
Antanas Naines, 

6136 Star Route,
Putnam, Conn.

Tele.: 954.-23
(76-77)

PARDAVIMAI
Parsiduoda restauracija su alum, 

prie East River prieplaukų, kur žmo
nių visada pilna ir Įplaukos patenki
nančios. Parduodu kartu su namu. 
Kaina labai prieinama, tuojaus atei
kite patirti. Kreipkitės šiuo antra
šu: 564 Wythe Ave., Brooklyn, N. Y.

(75-81)
Parsiduoda saldainių storas, trejos 

durys nuo subway. Galima gerą pra
gyvenimą padaryti. Savininką gali
ma matyti bile laiku. Kreipkitės po 
šiuo antrašu del tolimesnių informa
cijų:
804 Grand St. Brooklyn, N. Y.

(74-7G)

PARSIDUODA.
Parsiduoda restaurantas ir alinė, 

dirbtuvių sekcijoj, kur visada yra 
pilna žmonių. Parduodama pusė ar
ba visą. Del kitų informacijų kreip
kitės sekamai:
191 Morgan Ave. Brooklyn, N. Y.

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau savo švogerio sesers, 

Apalionijos Ankudavičiutės; paeina 
iš Lietuvos iš Skriaudžių parapijos, 
Marijampolės apskričio, Suvalkų gu- I sav’i"ninkė yra viena moteriškė, 
bernijos. Girdėjau, kad yvena New nori ]juosiau .pragyvent, todėl par- 
Yorko valstijoj. duoda šį gražų bizniuką. Kreipkitės

Taipgi pajieškau savo pusbrolio, ' sekamai: 26-11 Jackson Ave., Long 
Povilo ir Juozo Bublių, iš Lietuvos island City, New York.

PARSIDUODA
Parsiduoda grocesnė ir delicatessan 

krautuve, lietuvių apgyventoje vieto
jo. Ta krautuvė čia laikoma jau per 
35 metus ir visada neša gerą pelną.

. Ji

duoda šį gražų bizniuką. Kreipkitės

Povilo ir Juozo Bublių, iš Lietuvos 
peina iš Prienlaukių kaimo, Prie
nų parapijos, Marijampolės apskričio.

Prašau visų atsišaukti, arba kas 
žinote apie juos malonėkitte pranešti, 
už ką būsiu dėkinga.

Ona Klimienė (Mockapetriukė), 
Washington Str.

So. Easton, Mass.
(74-76)

IŠRANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJA

Pasirandavoja apartmentai po tris 
kambarius; visi šviesūs; yra elektra 
ir kiti patogumai, 
randa nuo $9 iki 
Kreipkitės sekamai: 
Brooklyn, N. Y.

Stebe,tinai žema 
$10 j me.nesj. 
96 No. 1st St.

(744-76)

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokių Rūšių šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku
Taipgi ir Amerikonišku ? Sykį Atsilankę Persitikrinsit

Stiliumi j PABANDYKITE!

417 Lorimer Street, “Laisves” Name
SAVININKAI J. P. MARČIUKAI

Brooklyn, N. Y.

Painters and Carpenters
Taisome ir maliavojame namus iš vidaus ir iš lauko 

A. BALČIŪNAS
321 Chauncey Street, Brooklyn, N. Y.

P. BIELIAUSKAS
8831 76th Street, Woodhaven, N. Y

Tel.: Foxcroft 1-6901

Dr. HERMAN' MENDLOWITZ
Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 

W1LLIAMSBURGHE:
252 Berry St., Brooklyn, N. Y.

arti Grand Street j
Telefonas Evergreen 8-10494

Ofiso valandos nuo 1 iki 4 kasdien, Seredomis Ir Subatomb 
nuo 6 iki 7:30 va!, vakarais.

LIETUVIŲ

Valizy Krautuvė
A. G. G ŪGIS Manager,

kuris turi 12 metų patirimo 
prie išdirbimo šių prekių.

čia yra puikus pasirinkimas 
portfelių, valizų, skrynių, ku- 
parų, moteriškų pocketbook’ų 
ir kitokių šiem panašių .daiktų

Parduodame ir Lietsargius 
(Umbrellas)

529 GRAND STREET
BROOKLYN, N. Y.

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iŠ ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.
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Geriausios Degtinės Amerikos Išdirbinio ir 
Importuotos Žemiausiom Kainom

KAS ATEIS SU ŠIO SKELBIMU, GAUS Už NUPIGINTĄ KAINĄ 
Tat nepamirškite pasiimt skelbimą eidami pirkt.

Šis didelis nupiginimas tik trumpam laikui, tuojau 
naudokitės proga.

HYMAN BERGER
• SAVININKAS

409 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.
Rus? Bloko nuo “Laisvės” Svetaines

License L-1870 Tel. Stagg 2-2996----------------1,--------------------------------------------- •
Kokių tik degtinių jūs esate girdėję ir kokių tik pageidaujate, pas 
mus rasit. Užeikite pasižiūrėt mūsų sandelio. Vestuvėms ir įvai

rioms parems degtinių, kreipkitės pas mus.
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.. Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidųjų tin
kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestuvėm, 

parėm, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

402 Metropolitan Avė. 
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

Išbalzamuoja' ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams

231 Bedford Avenue 

BROOKLYN, N. Y.

| Sergančių Vyrų ir Moterų' 
Chroniškos Ligos Gydomos

S
 Gydoma Kraujo 

N e n ormalurnai, 
Odos Išbėrimai, 
Nervų L i g os, 
Bendras Nusilpi
mas, Nervų J5-^ 
gos išeikvosimai, 
K a t a r i n jai ir 
Chroniški Skau
duliai. Skilvio ir 
Žarnų Li gos, 
Mėšlažarnės Ia

gos, Hemorrhoidai, Nervų {degimas 
ir Įsisenėję Reumatiški nesveikumai, 
Sciatikos (kojų didžiųjų nervų). No

sie^. Gerklės, Plaučių, Kvėpuojamų
jų (Dūdų nesveikumai, Inkstų Ligos, 
ir kitos Vyrų ir Moterų ligos gydo
mos greitai ir su patenkinančiomis 
pasekmėmis; o jeigu jūs turite kokį 
sau nesuprantamą nesveikumą, atei
kite su pasitikėjimu pas mane pasi
tarti.

Kraujo Tyrimai Laboratoriniai Iš
bandymai, X-s pi nd ui i ai, Serumų ir 

čiepų Įleidimai •
MANO KAINOS YRA PRIEINAMOS
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

DR. L. ZINS
110 East 16 St, N. Y.

- Įsisteigęs virš 25 metai; 
Tarp 4th Avė. ir Irving PL ' ■ 

NEW YORK
Valandos—9 A. M. iki 8 P. M.
O sekmadieniais 9 iki 8 P. M.

MES KALBAME LIETUVIŠKAI




